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Pár slov úvodeM

Do rukou se vám dostala příručka, která vám pomůže zorientovat se ve všech oblastech potřebných 
pro zprovoznění bezobalového obchodu. Najdete zde přehledný souhrn veškerých prerekvizit a poža-
davků, se kterými se můžete setkat nejen při samotném zakládání bezobalového obchodu, ale rovněž 
při jeho následném provozu. Účelem tohoto Manuálu je tak přispět k šíření konceptu šetrné distribuce 
jako způsobu předcházení vzniku odpadu.

Bezobalu, z.ú. již od roku 2012 sbírá zkušenosti z oblasti Zero Waste z mnoha koutů světa a snaží se je 
aplikovat v českém prostředí. V roce 2014 jsme otevřeli pilotní prodejnu, ve které jsme se naučili nejen 
to, jak úspěšně založit a  provozovat bezobalový obchod, ale také, jak myšlenkou předcházení vzni-
ku odpadu inspirovat širokou veřejnost. Dokladem toho bylo uspořádání konference a  následných 
workshopů Bezobalu o Zero Waste, spuštění kampaně cosemistalo.cz či iniciace českého vydání knihy 
Domácnost bez odpadu od Bey Johnson. Díky úspěšné crowdfundingové sbírce jsme v roce 2017 ote-
vřeli druhý obchod s širším sortimentem a samoobslužným systémem. Tím se nám podařilo rozšířit 
pole působnosti nejen mezi spotřebiteli, ale také mezi samotnými dodavateli, které tak motivujeme 
k bezodpadové distribuci.

Nyní bychom chtěli veškeré naše zkušenosti a poznatky předat dál, aby mohla vlna Zero Waste hnu-
tí nabírat na síle a  vytvořit tak pevnou půdu po celé České republice. Jak jsme již předestřeli, tento 
Manuál vám poskytne teoretické základy potřebné pro otevření a vedení bezobalového obchodu jako 
takového. Jsme si však vědomi, že mnoho konkrétních a praktických záležitostí nelze předat formou 
teoretického manuálu a že situace jsou v různých regionech ČR odlišné. Proto jsme pro vás připravili 
navazující dvoudenní školení, kde se do hloubky zaměříme na názorné předvedení konkrétních příkla-
dů, a předáme tak maximum z naší praxe. V rámci školení i návazných konzultací bude prostor i na 
individuální potřeby každého účastníka. Informace získané na školení ocení nejen ti, kdo plánují či již 
otevírají vlastní bezobalový obchod (bez ohledu na to, zda jste v této oblasti naprostý nováček nebo 
zkušený akrobat), ale rovněž ti, kteří mají obchod již otevřený, ale stále se potýkají s nejrůznějšími po-
tížemi při jeho provozu. Na své si přijdou také ti, co plánují postupný přechod na bezobalový prodej.

Tím však naše snažení nekončí. Ačkoli se nám úspěšně daří předcházet vzniku odpadu ve formě obalů, 
které putují k zákazníkovi, stále se potýkáme s problematikou odpadu, který k nám přichází se zbožím 
od dodavatelů. Jeho množství sice dokážeme značně eliminovat ve formě velkých balení a jeho násled-
né upcyklace, přesto se však chceme na tuto oblast do budoucna více zaměřit. Naším cílem je mimo 
jiné propojit výrobce, kteří jsou bezobalové distribuci nakloněni, s bezobalovými maloobchody, které 
vytvářejí po nebaleném zboží poptávku. Zásadní změna musí nastat ve standardizaci vratných nádob 
a uzpůsobení logistické sítě. Takové změny jsou však na národní úrovni zcela zásadním krokem, který 
bude potřeba koordinovat s příslušnými orgány. Jen díky narůstající síle bezobalových obchodů se nám 
může podařit vytvořit prostor pro diskuzi nad tématem bezobalovosti v ČR a vyhnout se tak případným 
restrikcím ze strany státní správy, které by mohly naše snahy o prevenci vzniku odpadu posunout o 
několik let zpět.
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Sjednocením poptávky bezobalových obchodů bychom rádi mířili také na zahraniční dodavatele. Cílem 
je rozšíření bezobalového konceptu na zboží, které nedokážeme vypěstovat či vyprodukovat v tuzem-
sku. Věříme, že pokud se nám podaří prosadit změnu na mezinárodní úrovni velkoobchodu, výrazně 
tak přispějeme ke snížení nákladů na balení zboží i u standardně bezobalových odběratelů a dodavate-
lů v globálním měřítku.

Je třeba mít však na paměti, že prodej zboží bez obalu je jen střípek ze skládačky, jejímž hlavním jme-
novatelem je udržitelnost a osobní zodpovědnost. Jedná se o zodpovědnost jak na úrovni jednotlivce 
a jeho každodenního konání, tak na úrovni celého „organismu“ planety. Bezobalový obchod je prostřed-
níkem mezi výrobcem/velkoobchodem a zákazníkem coby spotřebitelem. Je tedy zapotřebí, abychom 
šířili osvětu oběma směry. Princip udržitelnosti výroby/pěstování zahrnuje také další prvky, jako jsou 
šetrné zacházení s přírodními zdroji (půda, voda, živé i neživé organismy), ale také zacházení se zdroji 
lidskými (odpovídající ohodnocení lidské práce). Naším cílem je pomoci zachovat planetu Zemi k životu 
také budoucím generacím.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim příznivcům, zákazníkům, partnerům, dodavatelům 
a pokračovatelům, jejichž nadšení si velice vážíme. Velké poděkování patří také Ministerstvu životního 
prostředí, které podpořilo vznik tohoto Manuálu grantem. Děkujeme!
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➀ ForMa Podnikání

Pokud jste se rozhodli zprovoznit svůj první bezobalový obchod, základní věcí, kterou jste nuceni zvá-
žit, je to, jakým způsobem ho budete provozovat. Všechny možnosti mají svá pro i proti, nicméně lze 
doporučit v zásadě dva směry – obchod provozovat jako podnikající fyzická osoba nebo právnická oso-
ba, konkrétně společnost s ručením omezeným. Pokud by vaše snažení mělo sledovat spíše společen-
ské cíle, můžeme doporučit vznik „nevýdělečných“ právnických osob (kde zisk není primárním cílem) 
– ústav nebo spolek. Z hlediska praktického významu budeme nadále věnovat pozornost zejména „zis-
kovým“ variantám.

1.1 PodnikajíCí FyziCká oSoBa (oSVČ)
řídí se mj. živnostenským zákonem (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455)

PRo: 
+  jednoduché zřízení i ukončení (zařízení živnostenského oprávnění je otázka několika hodin, na-

víc v případě provozování bezobalového obchodu se jedná o živnosti volné), 
+  levné (poplatek za ohlášení živnosti je 1000,– Kč1), 
+  může být dobrým odrazovým můstkem pro další rozvoj a případný vznik s.r.o.,
+  jednodušší vedení účetnictví, z daňového hlediska výhodnější než právnická osoba2. 

PRoTi:
−  vždy bude všude figurovat vaše jméno (faktury, korespondence…),
−  za závazky ručí podnikatel celým svým majetkem (!),
−  horší zastupitelnost (na základě plné moci).

za jakých podmínek zvolit?
Chci provozovat obchod sám; nechci do rozjezdu dávat více peněz, než je nutné, účetnictví si chci/budu 
vést sám. Může být dobrým způsobem, jak si podnikání v bezobalovém obchodu bez výčitek zkusit – 
podnikání v případě neúspěchu lze pozastavit a při další příležitosti opět obnovit. Důkazem oblíbenosti 
formy OSVČ je většina existujících bezobalových obchodů v ČR.

Co dál?
Pokud jste si vybrali cestu podnikající fyzické osoby, navštivte jakýkoli živnostenský úřad (za poplatek 
vyřídí i  Czech POINT), kde vyplníte jednotný registrační formulář, kterým ohlásíte vznik živnosti i  fi-
nančnímu úřadu, ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Živnostenské oprávnění pak vzniká datem ohlášení živ-
nosti (není tedy třeba čekat na doručení výpisu z živnostenského rejstříku s razítkem – ten je důležitý 
pro případné další aktivity, např. zřízení podnikatelského účtu u banky).

1   Pozor, za každé dodatečné ohlášení další živnosti je podřízeno správnímu poplatku 500,– Kč.

2   OSVČ musí ze svých příjmů po odpočtu výdajů odvést daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Pojistné na 
sociální pojištění činí 29,2 % a zdravotní pojištění 13,5 %, celkem tedy 42,7 %. Kromě polovičního vyměřovací-
ho základu pro sociální a zdravotní pojištění má OSVČ ještě výhodu v možnosti danit paušálními výdaji bez 
nutnosti sledovat skutečné výdaje pro podnikání. (Zdroj: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-za-
cit-podnikat/porovnani-podnikani-osvc-a-eserocka/).
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1.2 SPoleČnoST S RuČeníM oMezenýM
řídí se mj. zákonem o obchodních korporacích (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90)

PRo:
+  pro zákazníky, obchodní partnery i státní orgány působí důvěryhodnějším dojmem,
+  personální aparát (v tomto případě jednatel) se může lehce měnit, aniž by to bylo vidět navenek 

(např. na názvu společnosti),
+  omezené ručení společníků (společníci ručí společně a nerozdílně za dluhy společnosti do výše, 

v  jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy 
byli věřitelem vyzváni k plnění),

+  lepší přístup k dotacím či smlouvám se státními orgány,
+  dobrý startovní můstek, pokud máte v plánu podnikání rozšiřovat o další prodejny nebo naopak 

je vaším cílem obchod vybudovat a následně prodat.

PRoTi:
−  náklady související se vznikem právnické osoby (poplatky u notáře, zápis do obchodního rejstří-

ku),
−  časově nákladné – nákladnost spočívá jednak v přípravě a shromáždění dokumentů nutných pro 

zápis společnosti (viz níže), jednak v administraci samotného zápisu ze strany soudu, který má 
lhůtu 5 pracovních dnů,

−  v případě ukončení činnosti je zrušení právnické osoby dalším z formálních procesů, kterým je 
třeba věnovat značnou část času,

−  povinnost vést účetnictví, resp. si najmout účetní, která se o tuto oblast bude starat; není výhod-
né být zaměstnán ve vlastní s.r.o.; o něco lepší je být společníkem pobírajícím podíly na zisku3.

za jakých podmínek zvolit?
Na založení obchodu je nás více, máme tím pádem i stabilnější finanční základnu a nebojíme se většího 
papírování ani účetnictví. Formu s.r.o. zvolilo zatím jen několik bezobalových obchodů, ale lze předpo-
kládat, že jejich počet i význam poroste. 

Co dál?
Zápis právnické osoby není jednoduchá záležitost, zároveň se nejedná o  nepřekonatelnou překážku 
(v případě, že nechcete čekat, můžete odkoupit již existující ready-made, „prázdnou“ společnost, kte-
rou si jen přizpůsobíte vlastním potřebám; toto řešení je ale finančně náročnější). Doporučujeme kon-
zultovat obecné otázky s právníkem, popř. notářem, který se otázkami obchodních korporací zabývá. 
Právnická osoba se zapisuje do obchodního rejstříku, který je veden rejstříkovými soudy – jako přílohu 
k formuláři pro zápis s.r.o. bude třeba přiložit mimo jiné: 

→  zakladatelskou listinu (společenskou smlouvu), kterou s vámi připraví notář, 

→  určení sídla společnosti potvrzené listinou osvědčující právní důvod užívání prostor (postačí pro-
hlášení vlastníka nemovitosti, že souhlasí se zápisem sídla společnosti na této adrese), 

→   oprávnění k podnikání (jako právnická osoba budete potřebovat živnostenské oprávnění pro čin-
nosti, které budete chtít vykonávat), 

→  potvrzení z banky o složení základního kapitálu,

3   Společnost s ručením omezeným musí odvést z rozdílu mezi výnosy a náklady daň z příjmů právnických 
osob ve výši 19 %. Podíly společníků se musí ještě zdanit srážkovou daní ve výši 15 %. U s.r.o. podnikatel 
buď figuruje jako společník s odměnami bez zaměstnaneckého poměru, nebo jako zaměstnanec, případně 
kombinace obojího. Nebo může být zcela bez pravidelné odměny a vyplácet si jen podíly na zisku společnosti. 
v případě zaměstnaneckého poměru zaměstnavatel odvádí 25 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní 
pojištění a zaměstnanec ze své mzdy pak odvádí 6,5 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. 
(Zdroj: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/porovnani-podnikani-osvc-a-eseroc-
ka/).
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→  čestné prohlášení jednatele/jednatelů související s jejich zápisem jako statutárního orgánu4. Po-
kud jste dospěli do fáze založení s.r.o., je nutné uvážit, jakým způsobem upravit pravidelný příjem 
od vaší společnosti – nechat se ve vlastní s.r.o. zaměstnat, být jednatelem nebo společníkem?

➊   necháte-li se zaměstnat (pracovní smlouva), bude společnost danit příjem klasicky5; tentýž po-
stup platí i pro zdanění odměny jednatele podle smlouvy o výkonu funkce – v tomto smyslu tedy 
není rozhodujícíé, zda budete v  pozici zaměstnance nebo jednatele společnosti (mzda i  odměny 
jdou do nákladů s.r.o.). 

➋   Budete-li společníkem společnosti, můžete si vyplatit místo odměn podíl na zisku. Poté, co společ-
nost svůj zisk zdaní daní z příjmů právnických osob (19 %), pro vyplacení tomuto společníkovi další 
srážková daň 15 %. Společnost srážkovou daň sráží při výplatě podílů na zisku, nejpozději do konce 3. 
měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdě-
lení zisku.

➌   Ve všech případech můžete sami se sebou případně ještě uzavřít i DPP, ze které povinnost odvo-
du nevyplývá, nicméně z hlediska pracovního práva je primární zaměstnání pracovní smlouvou – je 
tedy třeba pečlivě volit náplň práce, kterou byste podle DPP měli vykonávat. 

1.3 neziSkoVé oRganizaCe (zejMéna úSTaV, SPolek)
řídí se občanským zákoníkem (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89)

PRo:
+  méně formální než právnická osoba; vhodné pro plnění společensky prospěšných cílů,
+  jednodušší z hlediska daňového (veřejně prospěšný poplatník),
+  z hlediska získávání grantů a dotací jsou tyto organizace zpravidla nejlepší volbou,
+  v případě úspěšnosti neziskové organizace nic nebrání založit následně i samostatnou společ-

nost s ručením omezeným.

PRoTi:
−  podnikání (a tedy i výdělečná činnost) není hlavní činností organizací,
−  časově nákladné (srovnatelně se založením společnosti s ručením omezeným),
−  málokdo se zabývá touto právní formou a může být obtížné najít poradce.

za jakých podmínek zvolit?
Pokud je vaším cíle rozvíjet společensky prospěšnou myšlenku, a výdělečná činnost je jen méně pod-
statnou částí (sloužící k naplňování a podpoře této myšlenky).

Co dál?
Vzhledem k  tomu, že existuje několik typů neziskových organizací, doporučujeme konzultovat vaše 
další kroky s odborníkem v neziskovém sektoru. Pro praktické rady ohledně založení spolku či ústavu 
odkazujeme na již zpracované metodiky6.

4   Více k  zápisům do obchodního rejstříku viz např. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zapis-do-obchod-
niho-rejstriku-ppbi-59886.html#!&chapter=2, nebo obecně na www.justice.cz.

5   https://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/zdaneni-mzdy-2.php.

6   Viz http://www.davidzahumensky.cz/2014/06/19/spolek-nebo-ustav-aneb-jak-si-zvolit-vhodnou-pravni-
formu-pro-svou-neziskovou-organizaci/ a odkazy tam uvedené, nebo http://frankbold.org/poradna/katego-
rie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zapis-do-obchodniho-rejstriku-ppbi-59886.html#!&chapter=2
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zapis-do-obchodniho-rejstriku-ppbi-59886.html#!&chapter=2
http://www.justice.cz
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➁ Provozovna

Pokud zřizujete bezobalový obchod, ať už jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, je prav-
děpodobné, že obchod bude jinde než sídlo, tzn., že se adresa obchodu nebude shodovat s adresou 
sídla společnosti či podnikatele – v  tomto případě je nutné zřídit provozovnu. Provozovna je místo, 
kde bude vaše obchodní činnost reálně probíhat (na rozdíl od sídla či bydliště, kde v případě obchodu 
většinou tato činnost neprobíhá). Počet provozoven není zákonem nijak omezen, a je tedy v případě 
nutnosti možno vytvářet další provozovny – zřízení provozovny probíhá u živnostenského úřadu 3 dny 
před zahájením činnosti v provozovně. Provozovnu jste povinni označit názvem (jménem podnikatele) 
a IČ a v případě obchodu také jménem osoby odpovědné za činnost provozovny a provozní/prodejní 
dobou. Nedostatky v označení provozovny živnostenský úřad tvrdě postihuje.

jaké další povinnosti jsou spojeny s provozovnou?

→  je nutné mít v provozovně stále k dispozici dokumenty prokazující důvod užívání prostor provozovny 
(nájemní smlouva);

→  prostor musí být řádně zkolaudován a jeho užívání musí odpovídat stavebnímu určení (lze konzulto-
vat se stavebním úřadem nebo tyto informace u něj ověřit);

→  v  případě provozování obchodu je třeba úzkostlivě dodržovat veškeré předpisy z  oblasti hygieny, 
včetně HACCP (viz dále) a z oblasti požární ochrany.
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➂ budujeMe obchod

Vznik obchodu není jen výběr vhodné lokace, vnitřního uspořádání a materiálů či osvětlení, ale je třeba 
soustředit se i na další (mnohdy na první pohled nevýznamné) souvislosti. Níže uvádíme alespoň ty 
nejdůležitější z nich:

3.1 ČaSoVá náRoČnoST
Pokud začínáte podnikat a otevíráte svůj první obchod, je prvním krokem sestavení harmonogramu 
– není možné naplánovat vybudování a  otevření obchodu přesně na dny, ale je důležité vědět, jaké 
překážky vám z časového hlediska budou stát v cestě.

Předpokládejme, že fázi získání živnostenského oprávnění či založení společnosti máte již za sebou 
a řešíte nyní výhradně otevření obchodu, pro který jste již našli vhodné místo (viz bod 2):

➊    je budoucí obchod kolaudován jako prodejna potravin? Pokud ne, je třeba zažádat o vydání ko-
laudačního souhlasu u příslušného stavebního úřadu. Tato celá procedura, včetně získání nezbyt-
ných souhlasů od hygienické stanice, hasičů, případně i památkového odboru (je třeba si zjistit přes-
ně, jaké podklady budou pro žádost třeba – poradí na stavebním úřadě) je časově poměrně náročná. 
Zatímco hasiči i hygiena svá stanoviska vydávají cca do 30 dnů, odborům příslušného úřadu může 
vyřízení vaší žádosti zabrat více času;

➋   nájemní smlouva – je-li pronajímatelem soukromá osoba, bude nájemní smlouva podepsaná zpra-
vidla během několika dnů. Bude-li pronajímatelem město/jiný veřejný subjekt, bude nájemní smlou-
va schvalována vnitřním procesem, tzn. k podpisu smlouvy může dojít s podstatným zpožděním. To 
souvisí i s přepisem souvisejících služeb na vás;

➌   úprava provozovny – úpravou mohou být jen drobné změny vyžadující několik dnů, ale často bude 
z hygienického hlediska potřeba větších zásahů – tyto zásahy vždy konzultujte se stavebním úřa-
dem a počítejte rovněž s možným zdržením vlivem případného stavebního řízení; 

➍   vztahy s dodavateli – ty lze řešit průběžně, i v rámci úprav provozovny, nicméně je třeba vhodně 
načasovat dodávky, které by měly přijít již do připravené provozovny;

➎   finance – počítejte s tím, že musíte mít připravenou rezervu na období, kdy budete mít velké výdaje 
spojené s otevření provozovny, ale zároveň ještě nulové příjmy. Pokud tyto rezervy mít nebudete, 
může se stát, že se otevření provozovny může zdržet (např. než vyřídíte nezbytný úvěr), a přijdete 
tak již o potenciální příjmy; 

➏   nahlášení provozovny – jak již bylo uvedeno výše, stačí 3 dny před zahájením činnosti v provozov-
ně.

3.2 MíSTo
Pokud nemáte v dispozici (nevlastníte) prostor, který byste mohli využít jako provozovnu svého obcho-
du, budete muset zvolit pronájem. U pronájmu však dejte pozor na následující věci:

➊    kdo je pronajímatel? – je-li jím soukromá osoba, ujistěte se, zda není v insolvenci či nemá špatné 
reference; je-li jím město či jiný veřejný subjekt, je vhodné se informovat o tom, jaké možnosti jako 
nájemce budete v prostoru mít (včetně toho, zda je pronajímatel schopen některé úpravy propla-
tit)7;

➋    nájemní smlouva (§ 2201 NOZ a násl.) – nechte si nájemní smlouvu zkontrolovat právníkem, abys-
te měli jistotu, že ve smlouvě není nic, co by vás při podnikání nadmíru zatěžovalo, a zároveň že je 
upraveno vše, co potřebujete. Zejména se zajímejte o a) úpravu nájemného a souvisejících plateb 
včetně vyúčtování a kauce, b) služeb a povinností ze strany pronajímatele a c) možností ukončení 
nájemní smlouvy – tyto oblasti se mohou ukázat jako klíčové pro řešení případných problémů. V pří-
padě prostor pronajatých městem je samozřejmě prostor pro vyjednávání menší, nicméně i v této 

7  Pro město jako pronajímatele byste jako bezobalový obchod mohl být zajímavým zdrojem reklamy, na dru-
hou stranu v současné době, kdy trend bezobalových obchodů není ještě příliš v ČR rozšířen, by mohl také 
vést ke zvýšenému počtu kontrol státními orgány.
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situaci máte právo být rovným partnerem při dojednávání smlouvy a  vyjasnit si veškerá sporná 
ustanovení smlouvy;

➌    jaký je prostor, který chcete užívat? – v této souvislosti je třeba dbát zejména na to, aby kolau-
dovaný stav odpovídal účelu, pro který chcete prostor využívat (např. bude-li prostor kolaudován 
jako kancelář, nelze ho využívat jako obchod), jinak se nevyhnete novému řízení a s tím spojenými 
časovými i finančními náklady. Pozornost věnujte rovněž faktickému stavu, ve kterém je vám nemo-
vitost předávána – samozřejmostí je zapsání stavu měřidel, nicméně řešte s pronajímatelem ještě 
před předáním prostor případné nutné opravy či stavební úpravy, včetně jejich (ne)hrazení prona-
jímatelem. Pokud při předávání narazíte na něco, co není v nájemní smlouvě upraveno, zapište do 
předávacího protokolu;

➍    související služby? – domluvte se závazně s pronajímatelem, které služby budou přepsány na vás 
(např. elektrická energie) a které budou hrazeny zálohově pronajímateli (např. vodné a stočné, svoz 
odpadu) tak, aby byly všechny služby související s nájmem pravidelně hrazeny.

3.3 zařízení oBChodu
Z  hlediska prodávaných potravin a  celkového zaměření obchodu je třeba se důkladně zamyslet nad 
uspořádáním prodejny, a to zejména z hlediska hygienických norem a norem požární ochrany. Kromě 
zajištění dostatečného větrání a osvětlení prodejny je třeba vyřešit i další prostory – šatnu, umývárnu 
a záchod8. Konkrétní podobu prostor je vhodné konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanicí 
a hasiči, ideálně před podpisem nájemní smlouvy. 

Poté, co je vyřešeno vnitřní uspořádání obchodu, je nutné vyřešit i dvě zásadní zařízení bezobalového 
obchodu – váhu a pokladnu. Váhu je nutné pravidelně kalibrovat (cejchovat); porušení této povinnosti 
je přísně postihováno ze strany ČOI při případné kontrole. Pokladních systémů je v současné době EET9 
nabízena celá řada a záleží tak jen na vás, který produkt bude pro váš obchod ten pravý.

3.4 PRoVozoVání oBChodu
Pokud ve vašem městě nejste prvním podnikatelem, který otevírá bezobalový obchod, snažte se od 
svého „kolegy“ získat co možná nejvíce praktických informací (např. z hlediska hygienických požadav-
ků, neboť výkladová praxe jednotlivých hygienických stanic se různí), zároveň ale nezapomeňte na roz-
díly, které mohou mezi jednotlivými prodejnami být – jiná budou pravidla pro obchod pouze se suše-
nými potravinami, jiná pro obchod, kde budou i chlazené potraviny, a jiná pro obchod, kde bude krom 
potravin prodávána i drogerie. Každá prodejna je jiná a tak rady od ostatních podnikatelů berte jako 
vhodnou inspiraci, nicméně nikoli jako dogma. 

Shrneme-li podmínky provozování obchodu do několika oblastí (které budou mimo jiné vyžadovány 
v případném řízení o kolaudačním souhlasu), budou tyto: a) hygienické (viz výše a dále; řeší se s kon-
krétní hygienickou stanicí), b) požární ochrany (řeší se s místně příslušnými hasiči), c) stavební (řeší se 
s příslušným stavebním úřadem), d) technické (průřezová skupina – ty přezkoumává např. ČOI nebo 
SZPI).

Pro podnikání v oblasti maloobchodu jsou obecně důležité zejména následující právní 

normy:
→  živnostenský zákon – tento zákon je základní normou pro podnikání; najdete zde např. 
 §  co živností je a co jí není (§ 3),
 § podmínky a překážky provozování živnosti (§ 6 a násl.),
 § provozovny (§ 17),
 § rozdělení živností (§ 19 a násl.), přičemž seznam živností je součástí textu přílohy k zákonu,
 § ohlašování živnosti (§ 45 a násl.),
 § přestupky podle živnostenského zákona (§ 61 a násl.),
→  občanský zákoník – zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.),

8   Viz např. https://turbo.cdv.tul.cz/mod/page/view.php?id=2751.

9   Viz http://www.etrzby.cz/.

https://turbo.cdv.tul.cz/mod/page/view.php?id=2751
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→  zákon o účetnictví10,
→  zákon o ochraně spotřebitele11,
→  zákon o obalech12 – např. v souvislosti s vratnými obaly,
→  zákon o potravinách a tabákových výrobcích13,
→  zákoník práce, pokud máte zaměstnance (včetně zaměstnanců na DPČ či DPP)14,
→  zákon o ochraně osobních údajů (zejména pokud máte e-shop)15,
→  zákon o obecné bezpečnosti výrobků16,
→  zákon o prodejní době (má-li prodejna prodejní plochu větší než 200 m2)17, 
→  zákon o ochraně veřejného zdraví (např. deratizace a dezinsekce)18,
→  zákon o dani z přidané hodnoty (v případě, že váš obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejí-

cích po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, stáváte se plátcem DPH)19, 
→  nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (řeší mj. maximální váhu zdvi-

haných břemen, větrání na pracovišti, jeho osvětlení či pracovní plochu)

3.5 dodaVaTelé
Důležitou součástí provozování obchodu jsou i fungující dodavatelské vztahy – prověřte si své dodava-
tele z hlediska jejich solventnosti a solidnosti – jsou-li dodavateli zboží zvláštního charakteru (s certi-
fikací), vyžádejte si rovněž doklady osvědčující tyto skutečnosti, popř. vše, co by případnou kontrolu či 
zvídavého zákazníka mohlo zajímat. Pozornost získávají a pro zákazníky jsou zajímavé bio či eko pro-
dukty – nicméně označení „bio“ či „eko“ podléhá přísným podmínkám (a i na vaší straně placeným certi-
fikacím, které vám umožní prodávat produkty označené jako „bio“ či „eko“) a používání těchto označení 
bez splnění potřebných zákonných podmínek může vyústit v uložení pokuty. 

Nezapomeňte, že i na vaše vztahy s dodavateli se vztahuje občanský zákoník – případné nároky mohou 
obě strany na jeho základě vymáhat. Pokud s  dodavateli podepisujete jakoukoli smlouvu, věnujte ji 
dostatečnou pozornost, zejména co do vašich povinností, platebních podmínek a odpovědnosti doda-
vatele.

3.6 zaMěSTnanCi
Ať už budete obchod budovat jako OSVČ nebo právnická osoba, musíte již od počátku zvažovat, zda 
budete obchod řídit a obsluhovat pouze vy, nebo, pravděpodobněji, zda budete zaměstnávat další oso-
by. Pokud se rozhodnete pro druhou variantu, dostáváte se do další sféry povinností – vás jako zaměst-
navatele. Podle charakteru činnosti a  časové vytíženosti zaměstnance volte způsob zaměstnávání 
(např. pracovní smlouva20, DPP21 či DPČ22), nicméně mějte na paměti, že se jednotlivé druhy smluv od 
sebe liší nejen jednotlivými náležitostmi, ale také v odvodech zaměstnavatele na sociální a zdravotní 
pojištění23. Z hlediska zaměstnavatele lze doporučit uzavřít se zaměstnanci dohodu o provedení práce 
– z ní se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, pokud výše měsíčního výdělku z DPP zaměstnance 
nepřekročí 10.000,– Kč24. S prací v obchodě se také často spojuje dohoda o hmotné odpovědnosti (více 

10   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563.

11   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634.

12   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-477.

13   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-110

14  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262.

15  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101.

16  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-102.

17  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-223.

18  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258.

19  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235.

20  Vzor např. http://www.pracepropravniky.cz/vzory-smluv/pracovni-smlouva-na-dobu-neurcitou/.

21  Vzor např. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vzor-ppbi-dohoda-provedeni-prace-93149.html.

22  Vzor např. http://www.pracepropravniky.cz/vzory-smluv/dohoda-o-pracovni-cinnosti-vzor.

23  Např. http://www.coopclub.cz/tipy_a_rady/prace-na-dohodu-hlavni-nebo-vedlejsi-pracovni-pomer/.

24   Více a  podrobněji https://www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pra-
covni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu.
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rovněž níže nebo § 252 a násl. zákoníku práce), která zaměstnavateli umožňuje účinněji vymoci náhra-
du škody na zaměstnanci. Záleží ovšem na každém podnikateli, kterou formu zaměstnání a další pří-
padné dohody uzavře (v případě rodinných firem nebude mít zřejmě dohoda o hmotné odpovědnosti 
přílišný význam). Nezapomeňte rovněž na to, že nelze zaměstnávat osoby mladší 15 let, příp. i osoby 
starší 15 let do ukončení povinné školní docházky.

Jako zaměstnavatel máte vůči zaměstnanci celou řadu povinností stanovených zákoníkem práce, ale 
vážou vás rovněž povinnosti vůči státním orgánům:

→  zdravotní pojišťovna: je třeba přihlásit se do registru zaměstnavatelů, následně přihlásit i  nové-
ho zaměstnance, a to do 8 dnů od jeho nástupu do zaměstnání; je třeba pravidelně zasílat přehled 
o platbách pojistného;

→  ČSSz: podobně jako u zdravotní pojišťovny je třeba se přihlásit do registru zaměstnavatelů, násled-
ně přihlásit i nového zaměstnance, a to do 8 dnů od jeho nástupu do zaměstnání, je třeba pravidelně 
zasílat přehled o platbách pojistného; pro každého zaměstnance je nutné vést evidenční list důcho-
dového pojištění;

→  finanční úřad: registrace plátce daně musí proběhnout do 15 dnů od vzniku této povinnosti;
→  úřad práce: pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, musíte mít určitý podíl osob se zdravot-

ním postižením;
→  pojišťovna odpovědnosti zaměstnavatele: je třeba přihlásit se bez zbytečného odkladu po vzniku 

pracovně-právního vztahu se zaměstnancem; pojištění se platí čtvrtletně.

Samozřejmě, a to zejména ze začátku, není ani vyloučena možnost přizvat si na pomoc s provozem ob-
chodu dobrovolníky – osoby, které u vás nebudou zaměstnané. Tím, že činnost dobrovolníka nespadá 
pod úpravu zákoníku práce (na dobrovolnické činnosti v neziskové, přesněji řečeno charitativní oblasti 
se vztahuje zákon o dobrovolnické službě25), nedostávají za svou činnost odměnu a nevztahují se na ně 
ani ustanovení o ochraně zaměstnance (stejně tak jako není na nich možné vymáhat náhradu škody ze 
strany zaměstnavatele). Přesto lze jen doporučit uzavřít s případnými dobrovolníky smlouvu podle ob-
čanského zákoníku (nejlépe příkazní smlouvu podle § 2430 a násl., popř. smlouvu o dobrovolnické čin-
nosti, která spadá pod tzv. inominátní smlouvy dle § 1746) – zde lze upravit občanskoprávní (opět – ni-
koli pracovněprávní) vztah mezi vámi a dobrovolníkem, tzn. upravit povinnosti obou stran, případnou 
odpovědnost za škodu, nebo jiné náležitosti. Je nutné si ale uvědomit, že čím složitejší smlouvu a vyšší 
odpovědnost dobrovolníků budete prosazovat, tím méně je pravděpodobné, že s  vámi dobrovolník 
bude chtít smlouvu uzavřít. Povinnosti a odpovědnost na straně dobrovolníka můžete kompenzovat 
různými výhodami, např. možností zdarma se účastnit workshopů pořádaných vámi či spřízněnými 
obchody, slevou na sortimentu, aj.

25   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198.
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➃ co Po otevření obchodu?

Otevření obchodu je důležitým krokem i z právního hlediska – začínají tímto vaše vztahy se zákazníky 
a  rovněž se otevíráte i  případným kontrolám ze strany státních orgánů. Pokud si potřebujete ověřit 
fungování obchodu z hlediska personálního obsazení či technických prostředků, můžete obchod ote-
vřít na několik dní jen pro své známé, případně pro menší skupinu – samozřejmě z právního hlediska 
není tento zkušební provoz odlišný od normálního provozu, nicméně chyba vůči známému nebude mít 
takové důsledky jako u neznámého zákazníka.

Co lze doporučit do prvních dnů a měsíců obchodu?
➊    Jako provozovatel potravinářského podniku máte povinnost ohlásit tuto skutečnost místně přísluš-

nému inspektorátu SZPI26.
➋   Dbejte důsledně na neustálé dodržování hygienických norem (včetně pravidelné deratizace, správ-

ného označování prodávaných potravin, označení data spotřeby či alergenů) a přítomnost základ-
ních dokumentů v  prostoru prodejny; náhodná kontrola jakéhokoli orgánu po vás splnění všech 
těchto povinností bude vyžadovat.

➌   V případě, že máte zaměstnance, nepodceňujte ani oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) – pravidelně své zaměstnance školte a prozkušujte (v případě, že máte méně než 25 zaměst-
nanců, může toto školení zajišťovat sám zaměstnavatel, pokud má potřebné znalosti27). Mějte ar-
chivovány všechny dokumenty vztahující se k zaměstnancům a školením, která zaměstnanci absol-
vovali.

➍   Provádějte inventarizaci – je důležitá jak z hlediska účetního, tak i pro prověření stavu skladu a včas-
ného zjištění nedostatků. V souvislosti s tím lze doporučit, máte-li zaměstnance, sepsat s nimi do-
hodu o hmotné odpovědnosti (je-li zaměstnanci více než 18 let), kterou si zajistíte možnost nahra-
zení škody, která by v souvislosti se ztrátou na svěřených hodnotách mohla nastat. Ovšem neméně 
důležité je zaměstnance pečlivě vybírat a prověřovat, např. během zkušební doby, aby k těmto ztrá-
tám nedocházelo.

➎   Neustále sledujte případnou novou legislativu týkající se prodeje potravin – mohou v ní být nové zá-
vazky, které by pak po vás byly vymáhány, nebo naopak by mohlo jít o úlevy pro oblast bezobalových 
obchodů, kterých by bylo škoda nevyužít.

Co dál?
Pokud se vám v obchodování daří a máte prověřeno fungování na trhu ideálně déle než jeden či dva 
roky, nabízejí se různé možnosti:

→  získal název vašeho obchodu či vaší společnosti/produktu dobré jméno a vidíte v něm poten-
ciál? – Nechte si zaregistrovat ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví, která zabrání 
zneužití vámi zavedeného slova, spojení či vyobrazení.

→  Rádi byste zaujali nové zákazníky, rozšířili nabídku? – Expandujte, vytvořte další provozovny, 
na kterých můžete nabídnout shodnou, podobnou nebo zcela odlišnou škálu zboží (nezapomeňte 
na různé stavební a hygienické podmínky ve vztahu k jednotlivým provozovnám). Pokud podniká-
te v menším městě, kde jsou možnosti rozšíření malé, zkuste podnik rozšířit do nejbližšího většího 
města – zde je třeba si pečlivě vybrat spolupracovníky, kteří budou obchod řídit v době vaší nepří-
tomnosti. Můžete také ze svého obchodu vytvořit komunitní místo – např. výdejní místo pro KPZ či 
ekologicky smýšlející e-shopy.

→  Máte s.r.o. nebo neziskovou organizaci a chcete zkusit něco nového? – Sledujte výzvy státních 
orgánů či společensky uvědomělých velkých firem, které se mohou týkat vaší činnosti, zboží nebo 
aktivit. 

→  Máte prostory k  dispozici? – Využijte je pro zřízení prostoru vhodného pro workshopy, školení, 
apod., které rozšíří povědomí o vás a vašich aktivitách, případně je pronajměte někomu, kdo bude 
schopen tento cíl naplňovat.

26  http://www.szpi.gov.cz/soubor/registrace-predmetu-cinnosti-doc.aspx.

27   Více viz např. http://www.bezpecnostprace.info/item/povinnosti-bozp-a-po-kdyz-jste-majitel-firmy-za-
mestnavatel-nebo-zivnostnik-osvc.
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užiTeČné odkazy

obecně k podnikání: 
http://www.businessinfo.cz/
http://www.podnikatel.cz/start-podnikani/
https://www.penize.cz/zaciname-podnikat 

legislativa a smlouvy:
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/
http://www.vzory.cz/ 

hygiena, hasiči, SzPi:
http://www.podnikatel.cz/clanky/pri-startu-podnikani-si-pohlidejte-hygienu/
https://turbo.cdv.tul.cz/mod/page/view.php?id=2751
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/3923.html
http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx 

http://www.businessinfo.cz/
http://www.podnikatel.cz/start-podnikani/
https://www.penize.cz/zaciname-podnikat
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/
http://www.vzory.cz/
http://www.podnikatel.cz/clanky/pri-startu-podnikani-si-pohlidejte-hygienu/
https://turbo.cdv.tul.cz/mod/page/view.php?id=2751
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/3923.html
http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx
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➄ Finance 

Část financí a  plánování vyžaduje vysvětlení pomocí příkladů. Tyto příklady jsou z  teoretického ma-
nuálu vynechány, jelikož hodnoty z praxe Bezobalu musí být uvedeny do kontextu. Pouhé zveřejnění 
příkladů z naší praxe by mohlo mít za následek podcenění sběru informací ze strany zájemců o otevření 
bezobalových prodejen. Spolehnutí se na data prodejen v jiném regionu může být cestou k bankrotu či 
naopak podceněním potenciálu trhu pro prodejny z jiných regionů. Příklady společně s modelovým fi-
nančním plánem prodejny budou rozebírány na školení pro zájemce o otevření bezobalových prodejen.

Podnikatelský plán28 – sběr dat
Business plán je dokument, který má za účel koncepčně obsáhnout a zhodnotit podnikatelskou pří-
ležitost. Jedná se o nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak se vyhnout prodělečnému podnikatelskému 
záměru, a je tedy doporučeno k němu přistupovat realisticky a nepodcenit sběr dat. 

“Success is something you have to pay for in advance!”
Volný překlad:

„Za úspěch musíte zaplatit předem!“

Business plán tak, jak je pojat v tomto manuálu, má za cíl poskytnout strukturu, která vám pomůže 
plánovanou investici racionálně zhodnotit a následně i řídit.

5.1 PRůzkuM TRhu
Průzkum trhu je nezbytný sběr informací, který předchází samotnému psaní business plánu.
Při rešerši trhu se musíte dostat mimo bublinu, která vás obklopuje, a zjistit, jak vypadá průřez popula-
ce v lokalitě, kde chcete otevřít obchod.

Obklopujeme se lidmi se stejným vzděláním, názory, věkem, ve stejné životní situaci. Stejně tak i na 
svět kolem nás se díváme přes naše osobní filtry. Každý z nás žije v ideálních podmínkách pro to, aby 
nepochopil potřeby trhu, ale pouze potřeby sebe samého. Každý den se setkáváme s pocitem: 
„Jak si toto může někdo koupit?“, „Koho toto zajímá?“, „Proč by je někdo volil?“.

Pokud se vám nepodaří vystoupit mimo bublinu, pak svým obchodem dokážete vědomě oslovit pouze 
zákazníky se stejným smýšlením. To však není cílem Bezobalu – my chceme dosáhnout toho, abychom 
omezili produkci odpadu u všech. Věříme, že nám v tom pomůžete i vy.
V této kapitole budeme mluvit o tom, co potřebujete zjistit, a nakonec se budeme bavit o metodách 
získání těchto informací.

Tržní příležitost 
Pro bezobalový obchod je obecnou tržní příležitostí potenciální úspora obalových materiálů, která má 
potenciál se promítnout do koncové ceny pro zákazníka. Pro vás je ale hodnotnější identifikovat trž-
ní příležitost specifickou pro váš plánovaný trh. Pro každou oblast je tržní příležitost jiná a pro vás se 
může jednat o značnou výhodu.

zákazníci = cílová skupina 
Zákazníci, které chcete oslovit, určují podobu vašeho obchodu. Sortiment, polohu, ceny, otevírací ho-
diny, obsluhu… – vše záleží na vaší cílové skupině. Cílit na všechny znamená necílit na nikoho. Doporu-
čujeme vám specifikovat si detailně alespoň 3 persony zákazníka. Návod pro specifikaci persony najde-
te v části, která se věnuje marketingu. Ve chvíli, když už víte koho chcete oslovit, zbývá vám jen najít 
několik takových lidí a mluvit s nimi.

28   Označení podnikatelský plán je v textu volně zaměňováno za anglicismus „business plán“.



16

Ve vašem osobním zájmu je najít lidi, kteří k vám budou upřímní a budou k vašemu nápadu kritičtí. 
Bude to taková první prověrka toho, zda má váš plán mezery a jestli dokážete obstát před vaším poten-
ciálním zákazníkem. Vystupte z komfortní zóny a mluvte se svými budoucími zákazníky.

legislativa
Nedílnou součástí průzkumu trhu především u inovativních projektů je legislativa. Více na toto téma 
se věnuje předchozí část manuálu.

Metody průzkumu trhu
Jednotlivé relevantní metody jsou zde pouze stručně popsané. Cílem je představit ty, které jsou pro vás 
nejvhodnější a následně k jejich metodice najdete spoustu informací online. Průzkum trhu se jako kaž-
dý další výzkum dělí na primární a sekundární29. Pro vás je důležité nezůstat u výzkumu sekundárního, 
tzv. „výzkumu od stolu“. Musíte se vydat do terénu a věnovat se průzkumu primárnímu.

Pro primární výzkum se používají 3 základní metody
➊   Pozorování – k usnadnění plánování vašeho obchodu vám může pomoci návštěva již existujících 

obchodů. Stejně tak můžete i snadno zjistit cílovou skupinu zákazníků těchto obchodů a na základě 
informací o vaší lokalitě usuzovat na vaši cílovou skupinu.

➊   experiment – v oblasti začínajících podniků s unikátní myšlenkou, kde neexistuje obdobný produkt 
či služba, a nemáte tak možnost získat data jako podklad pro svůj business plán, se pro formu ex-
perimentu doporučuje metodika Lean startup30. Koncept Lean startup propaguje experimentální 
přístup k podnikání pomocí metody pokus omyl. Důraz je kladen na to, aby pokus stál co nejméně 
peněz/času a předem definovaný omyl byl odhalen co nejdříve. Pomocí této metody dokážete svůj 
záměr vybrousit k životaschopnému konceptu i bez rozsáhlého průzkumu trhu za cenu vyšších ná-
kladů, jež vás počáteční omyly budou stát. Zodpovězení každé nejasnosti prostřednictvím experi-
mentu vás bude stát peníze a čas.

➊   dotazování – V  našem případě se jedná o  nejspolehlivější způsob, jak získat relevantní informa-
ce. Dotazování se v rámci vaší cílové skupiny vám pomůže rozhodnout nejasnosti, které v procesu 
plánování prodejny vyvstanou. Dobře provedený průzkum vám ušetří náklady související s mylnými 
domněnkami o vašem zákazníkovi.

5.2 PoziCoVání
Jak se prezentuji, vychází z toho, na koho cílím.

Pozicování vašeho podniku je určeno jak vaší prezentací, tak prezentací blízké konkurence, kterou 
identifikuje zákazník. Pozicování musí být dlouhodobě konzistentní a doporučujeme tedy dobře pro-
myslet zvolenou strategii. Změna vnímání pozice podniku je dlouhodobá práce31.

Pozicování obchodu musí odpovídat potřebám a  možnostem vaší cílové skupiny. Nesoulad reality 
v prodejně a komunikací utvořeného vnímání podniku má za výsledek zklamání zákazníka, který při 
své návštěvě očekával něco jiného, než dostane.

29   Sekundárním výzkumem, neboli „výzkumem od stolu“, rozumíme výzkum na základě již sebraných dat. Čtení 
knih a dalších publikací, statistická data a databáze atd. Jedná se o již dostupné informace. Sekundární vý-
zkum obvykle předchází výzkumu primárnímu, a sice za účelem sumarizace dostupných informací a vyjas-
nění cíle primárního výzkumu.

30   https://www.youtube.com/watch?v=sobxOzRjAGg

31   Jako příklad můžeme uvést změnu pozice společnosti LIDL na českém trhu. Při vstupu v roce 2003 byl LIDL di-
skontem soupeřícím především na poli cen a srovnával se například s Penny marketem. Slogan „LIDL je levný“ 
za dobu přítomnosti na trhu postupně vymizel. Repozicování značky bude ještě nějaký čas pokračovat a stát 
mnoho peněz, ale LIDL se postupně prosazuje v prémiovém segmentu prodeje potravin. Snaha o změnu ve 
vnímání zákazníkem je z masivní kampaně LIDLu patrná.

https://www.youtube.com/watch?v=sobxOzRjAGg
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POZIcOVáNí
PříKLADy PRémIOVý SeGmeNt KONZUmNí / LeVNý 

SeGmeNt

kvalita potravin Potraviny vysoké kvality, ekologické 
zemědělství, lokální konvenční kvalita potravin

Sortiment Široký sortiment obohacený o netradič-
ní produkty, měnící se novinky základní sortiment

Cenová hladina

Cena a marže jsou vyšší než průměr 
trhu, cílíme na zákazníka, který je 

ochoten 
za kvalitu připlatit

naším cílem je dostat se cenou 
pod naší konkurenci

Služby nadstandardní služby jsou očekávány, 
zákazník vyžaduje péči nedává důraz na služby

Vzhled obchodu
Vyladěný design prolínající se celým 

podnikem, kvalitní a praktický nábytek, 
promyšlená prezentace produktů

důraz na nízkou cenu vybavení

Poskytování
informací

zákazník očekává dokonalou znalost 
sortimentu a ochotnou obsluhu

základní zákonem 
vyžadované informace

na čem obchod vydělává Vyšší marže Vyšší obrat

Obchody z prémiového segmentu se více zaměřují na marketing a služby, a tak se těší vyšší zákaznické 
loajalitě než obchody z konvenčního segmentu. Zároveň cílí na zákazníky, kteří nejsou citliví na ceny, 
a je tedy obtížnější pro jejich konkurenci zákazníky odlákat. Nevýhodou pro prémiové obchody je beze-
sporu silnější dopad ekonomické recese, jelikož se jejich zboží více blíží k luxusnímu, a tak při poklesu 
příjmů cílové skupiny dochází k poklesu poptávky více, než u konvenčních obchodů konkurujících ce-
nou.

5.3 konkuRenCe 
Nezbytnou součástí sběru dat pro váš business plán je prozkoumání konkurence. Kde nakupuje nyní 
váš cílový zákazník? Jaká je přidaná hodnota zboží, které mu můžete nabídnout?

→  Přímá – podobné obchody (cenou, lokací, cílovou skupinou, sortimentem…)

→  nepřímá – e-shopy, obchody v  přilehlém městě, kde obyvatelé mého města pracují a  nakupují. 
Zkoumání konkurence se nebudeme dále věnovat, jelikož logicky vyplývá z vypracování vlastního 
business plánu. Je tedy jasné, jaké informace o konkurenci chcete zjistit.

5.4 PodnikaTelSký Plán — FinanČní PlánoVání
Finanční plán je nástrojem pro stanovení cílů, ale zároveň následně také pro sledování toho, jak se vám 
daří tyto cíle naplňovat.

U samotného plánování finančních veličin business plánu se doporučuje vypracovat 2-3 varianty mož-
ného vývoje. Pokud realisticky určíte náklady na založení podniku a zároveň si naplánujete realistickou 
marži, kterou dokážete dodržet, je vhodné jednotlivé varianty odlišit pouze veličinou plánovaných tr-
žeb.

U plánovaných tržeb je důležitá jejich počáteční výše, měsíční nárůst a jejich stabilní výše.

➊  optimistická varianta předpokládá ideální svět. Vše vyjde, jak se plánuje, tržby rostou rychle z vyso-
ké počáteční výše na vysokou stabilní výši.

➋  Realistická varianta očekává střídmější růst tržeb a stejně tak i nižší počáteční a stabilní výši tržeb. 
V pesimistické variantě tržby rostou pomalu nebo nerostou. Jejich počáteční a stabilní hodnota je 
nízká.
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➌  Pesimistická varianta je jakýmsi krizovým plánem, který má za úkol určit, které náklady je možné 
eliminovat, případně snížit v případě, že se nebude podniku dařit. Doufejme v nejlepší, připravme se 
na nejhorší.

Plán sortimentu – zásoby
Plán sortimentu bude podrobněji rozebrán v  části provozního zajištění, zde se mu věnujeme pouze 
s ohledem na finanční plánování. Potřebujete se dostat k jednomu důležitému údaji, kterým je výše zá-
sob. Pro maloobchod se jedná o zásadní položku v business plánu, na kterou musí zajistit financování.

Výše zásob závisí na velkém množstvím faktorů:
→  počet položek sortimentu,
→  tržby,
→  velikost skladovacích prostor,
→  pružnost objednávání a dodávání zboží,
→  minimální velikost objednávky u dodavatele,
→  minimální objem produktu,
→  rychlost obrátky zásob,
→  nákupní cena surovin,
→  forma platby a splatnost závazků a pohledávek z obchodního styku (více v části cashflow).

Plán personálu
Personální náklady činí velké procento z pravidelných měsíčních nákladů podniku. Tato kapitola má za 
cíl pomoci vám realisticky odhadnout náklady na personál obsluhující prodejnu. Účel je získat odhado-
vanou hodnotu měsíčních nákladů na personál, se kterou můžeme počítat do business plánu.

Z počátku provozu podniku je z pozice zakladatele vhodné zastávat co nejvíce činností. Důvodem je 
porozumění chodu podniku, optimalizace a sbírání zkušeností.

Zdánlivě se tato volba může také jevit jako úspora nákladů, je ale potřeba pamatovat na to, že z po-
čátku je práce zakladatele obvykle tou nejhodnotnější prací pro podnik a plýtvat s ní často znamená 
promarněnou příležitost pro rozvoj firmy.

Náklady na práci zakladatele je potřeba brát v potaz i za předpokladu, že se pro začátek rozhodnete 
nevyplácet si plat a raději prostředky směřovat do investic. S náklady na vlastní práci ale do business 
plánu určitě počítejte, jelikož vás podnik musí do budoucna uživit – jedině to je dlouhodobě udržitelný 
přístup k provozování podniku.

Pro výpočet měsíčních personálních nákladů je třeba brát v  potaz plánované pravidelné a  nárazové 
činnosti v obchodě, otevírací dobu, poskytované služby atd.

Objem činností se těžko plánuje od stolu, avšak pro potřebu business plánu je potřeba dospět k ně-
jaké výši nákladů. Doporučujeme vytvořit rozvrh dle otevíracích hodin a  počítat s  rezervou. Pomocí 
tohoto rozvrhu dostaneme odhad počtu pracovních hodin potřebných k  provozu obchodu. Měsíční 
součet pracovních hodin je potřeba navýšit o rezervu na nárazové činnosti. V závislosti na typu pracov-
ní smlouvy a způsobu výplaty odměny zakladatele vynásobíme nákladem na hodinu práce jednotlivých 
pracovníků a dostaneme odhad měsíčních nákladů.

Detailnější příklad je rozebrán v modelovém business plánu probíraném na školení.

S velikostí týmu logicky roste podíl administrativních činností na úkor činností provozních. Jedná se ale 
až o problém budoucího rozvoje podniku.
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Plán tržeb
Plán tržeb vyplývá z předchozího průzkumu trhu. Až poté, co prozkoumáte svůj trh, zjistíte, co budete 
prodávat, jakou budete mít otevírací dobu a jak dokážete obchod zařídit, se můžete porovnat s konku-
rencí a odhadnout své tržby vzhledem ke znalosti tržeb podobných podniků.

Metody odhadu tržeb
Obě zmíněné metody odhadu tržeb předpokládají znalost podobných podniků v lokalitě, kde plánujete 
obchod otevřít. Zjistěte počet zákazníků, jejich průměrný nákup a měsíční tržby obchodu s podobným 
sortimentem ve stejném segmentu. vaše měsíční tržby se budou od zjištěných informací lišit, ale do-
stanete alespoň představu, v jakých číslech se pravděpodobně budete pohybovat poté, co se získáte na 
jejich stabilní hodnotu. Odhadujete stabilní tržby, na které se v prodejně plánujete dostat. Počáteční 
tržby, měsíční růst tržeb a sezónnost jsou rozebrané dále v kapitole.

➊  Metoda odhadu tržeb odspodu
Průměrný očekávaný nákup vynásobíme očekávaným denním počtem zákazníků a dostaneme očeká-
vané denní tržby.
Průměrný denní počet zákazníků závisí na lokalitě, sortimentu, kvalitě komunikace a marketingu, loa-
jalitě zákazníků, aj.
Průměrný nákup závisí na cenové hladině, lokalitě a  kupní síle cílové skupiny, dostupnosti prodejny 
a možnosti zaparkovat, sortimentu, apod.

➋  Metoda odhadu tržeb shora
Tato metoda je založena na tržbách obdobných podniků, které upravíme o odhadovaný vliv rozdílnosti 
naší prodejny. Při zjišťování tržeb obdobných podniků si dejte pozor na možný vliv sezónnosti.

Sezónnost 
Maloobchod s potravinami podléhá relativně mírné sezónnosti tržeb, avšak i tato vás může překvapit 
a způsobit problémy s cashflow. Sezónnost vašich tržeb bude opět záviset na lokalitě, kde budete ob-
chod provozovat, a sortimentu, který budete nabízet. Plánované průměrné měsíční tržby v business 
plánu upravte o sezónnost a počítejte s těmito výkyvy při plánování objednávek a finančních rezerv.

Tempo růstu tržeb
Než se podnik dostane na stabilní výši tržeb, bude to chvíli trvat. Jak se bude rozšiřovat sortiment a pro-
dejna se bude dostávat do povědomí, tržby se budou postupně zvyšovat. Budete si také budovat loajál-
ní zákaznickou bázi, naučíte se optimalizovat všechny procesy a z počáteční výše se budete postupně 
dostávat na stabilní výši tržeb.

Do business plánu je vhodné počítat se třemi variantami, které se zároveň mohou odlišit tempem růstu 
tržeb. Pesimistická varianta má pochopitelně nejnižší tempo růstu tržeb, následuje realistická varianta 
a nakonec tržby v optimistické variantě rostou nejrychleji.

Je potřeba také brát v potaz zpomalující tendenci v růstu tržeb. Počítejte tedy se zpomalováním jak 
u nárůstu o měsíční absolutní hodnotu, tak v případě, že si měsíční nárůst určíte procentem tržeb před-
cházejícího měsíce.

Až po několika měsících zjistíte, které variantě se váš podnik blíží. Již budete vědět, jak se to chovalo 
v business plánu a budete vědět, na čem přibližně jste.
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5.5 MaRže
Tato kapitola se věnuje hrubé marži: jedná se o hodnotu rozdílu prodejní ceny zboží bez DPH a nákupní 
ceny zboží bez DPH. Pro získání procentní hodnoty vydělíme hrubou marži prodejní cenou zboží bez 
DPH. 

Marže se na trhu liší v závislosti na pozicování obchodu. Marže maloobchodů s potravinami se obvykle 
pohybuje v rozmezí 25–50 % v závislosti na cenové hladině. V konzumním, tedy levném segmentu, se 
bude vaše marže pohybovat níže a zisk musíte vytvořit vyšším obratem. Prémiový segment naopak 
počítá s vyšší marží a objem tržeb je nižší.

Marže je pro vás klíčovou veličinou, jelikož její hodnota zásadně ovlivní ziskovost podniku. Je tedy nut-
né marži sledovat společně s tržbami a počítat s nastavenou průměrnou marží při cenotvorbě sorti-
mentu.

Marže nastavená v business plánu je pro vás dobrým pomocníkem při nastavování cen produktů. Lo-
gicky není možné nastavit marži na stejnou hodnotu u všech produktů, ale průměrnou plánovanou 
marži musíte dodržet ke splnění business plánu.

5.6 náklady
Pro účely plánování si rozdělíme náklady na kategorii investičních nákladů a provozních nákladů.

Provozní náklady
Do provozních nákladů řadíme pravidelné náklady nezbytné k provozu prodejny: 
→  osobní náklady,
→  nájemné, provoz budov a drobné vybavení,
→  voda, elekřina, odpady, plyn, teplo,
→  náklady na materiál, dopravu, opravy, údržba,
→  náklady na provozní služby (IT, účetnictví…),
→  marketing,
→  telefon a internet,
→  pojištění,
→  licence,
→  daně a poplatky.

investiční náklady
Jedná se o náklady nepravidelné. Do business plánu potřebujeme především náklady na založení a vy-
bavení prodejny. Investiční náklady do budoucnosti můžeme jednoduše určit paušální měsíční výší a in-
vestice realizovat v případě, že budeme mít finanční prostředky. Mezi investiční náklady se řadí:
→  vybavení prodejny (nábytek, elektrospotřebiče, provozní nářadí…),
→  pokladní systém a hardware,
→  stavební náklady, rekonstrukce objektu, inženýrská činnost,
→  web,
→  ostatní náklady (drobné vybavení, zřizovací výdaje, poradenství, rezerva).

Následující investice technicky nespadají do nákladů32, zmiňujeme je však v této části, jelikož je nezbyt-
né s nimi počítat do plánu financování:
→  hotovostní rezerva (rezerva na bankovním účtu, hotovost na pokladně),
→  skladové zásoby zboží.

32  Jedná se provozní kapitál. Například nakoupené zásoby se stávají nákladem až při použití/prodeji.
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5.7 haRMonogRaM
Detailní plánování všech kroků je vhodné nepodcenit. Poté, co pronajmete prostor, tak chcete co nej-
dříve otevřít pro zákazníky. Každé zdržení vás bude stát nájem prodejny, která vám nevydělává žádné 
peníze.

Doporučujeme tedy dobře rozmyslet činnosti, které můžete udělat před pronajmutím prostoru.

Příklad harmonogramu pro ilustraci 
Harmonogram je rozprostřený do 20 týdnů. Předpokládáme zde s pronajmutím připraveného prosto-
ru, a tak je na jeho finalizaci plánováno s dobou 4 týdnů. 

Velkým zdržením pro vás může být jednání s úřady. Detailně vše projednejte a naplánujte. Prověřte si 
lhůty, které mají jednotlivé úřady pro vyjádření, ale nespoléhejte se na jejich dodržení. Je potřeba s úřa-
dy aktivně komunikovat, aby se váš případ dostal k řešení.

HARMONOgRAM

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Činnost Spuštění Facebookového profilu Pronájem prostor prodejny Otevření prodejny

Založení s.r.o.

Marketingová kampaň – plánování

Marketingová kampaň – příprava

Marketingová kampaň – běh

Výběrové řízení – brigádníci na zařizování prodejny

Výběrové řízení – HPP

Výběrové řízení – DPP

Hledání prostorů prodejny – orientace

Hledání prostorů prodejny – prohlídky

Příprava interiéru

Povinné revize prodejny

Stavba regálů + nákup materiálu

Nákup vybavení prodejny

Testování elektronického vybavení prodejny

Dodavatelé – orientace

Dodavatelé – oslovení, vyjednávání a testování zboží

Dodavatelé – nákup zásob

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

popis prac. pozice

podpis smlouvy

odsouhlasení termínu revizí
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5.8 FinanCoVání
Tato kapitola se bude velmi stručně věnovat jednotlivým možnostem financování založení bezobalové 
prodejny. Nejedná se o komplexní přehled možností financování, zabývá se pouze relevantními zdroji 
vhodnými pro začátek a případný budoucí rozvoj podniku. Zdroje financování i jejich struktura je však 
závislá na individuálních možnostech podnikatele. Z vypracovaného business plánu vyplyne přibližná 
částka, kterou budete do začátku potřebovat. V této chvíli tedy musíte zhodnotit, kolik vlastních peněz 
do podniku můžete investovat sám33 a kolik potřebujete sehnat jinou cestou. Zde se věnujeme mož-
nostem získání financování z externích zdrojů.

externí zdroje cizího kapitálu
Cizí kapitál je do firmy poskytován především za účelem zhodnocení peněz ze strany věřitele. Není spo-
jen s nabytím podílu/hlasovacích práv, a obvykle tedy věřitel nemá šanci ovlivnit chod firmy. S ohledem 
na tato rizika je pro věřitele zásadní možnost ručení a prověrka dlužnické historie subjektu. Jedná se 
o nejčastější zdroj kapitálu pro začínající podnikatele mimo vlastních prostředků.

externími zdroji cizího kapitálu jsou: 
→  úvěry, půjčky a hypotéky,
→  leasing,
→  dluhopisy.

externí zdroje vlastního kapitálu
Vlastní kapitál je obchodním majetkem podniku, v rozvaze zahrnuje peněžní i nepeněžní vklady společ-
níků do podniku, hospodářské výsledky z minulých let34 a další pro nás méně důležité položky. 

externími zdroji vlastního kapitálu mohou být:
→ Angel Investor
→  Institucionální investor

U  veškerého komerčního financování je potřeba mít na paměti to, že společnosti i  fyzické osoby se 
těmito službami zabývají se ziskovým motivem. Platíte navíc za riziko spojené s vaším nesplácením 
a také za časovou hodnotu peněz. Při zakládání drobného podniku, kterým je bezobalová prodejna, 
můžeme tedy doporučit především financování z  vlastních úspor, případně doplněné krátkodobým 
úvěrem.

Veřejné a neziskové zdroje
Tyto zdroje jsou dostupné především pro neziskové organizace, ale i pro komerční obchodní společnos-
ti, jejichž činnost má pozitivní dopad na společnost. Existují ovšem i další důvody, proč má komerční 
společnost možnost žádat o veřejné zdroje.

Orientace v této kategorii zdrojů vyžaduje kontinuální rešerši, jelikož se často jedná o zdroje s téma-
tickým zaměřením a limitujícími podmínkami. Tyto podmínky i cíle financujících subjektů se mohou 
měnit a s nimi i priority rozdělování prostředků.

→ Přímá podpora podnikání od obce či jiného územního celku
→ grantová podpora
→ Nadační zdroje
→ Crowdfunding
 ◆  Dárcovský crowdfunding
 ◆  Půjčkový crowdfunding
 ◆  Investorský crowdfunding
 ◆ Odměnový crowdfunding

33   Začínající malé podniky se obvykle spoléhají na vlastní prostředky zakladatele a jeho rodiny, přátel a dalších 
podporovatelů (Friends, fools & family).

34   Kumulovaný zisk/ztráta.
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5.9 někTeRé úČeTní a daňoVé oTázky
Najděte si schopného ekonoma, účetního a daňového poradce, kteří vám dokáží poradit a ušetřit tak 
spoustu času i peněz. Častou osobou ztělesňující základní znalosti z těchto oborů je zkušený podnika-
tel.

Manuál a především školení, které k němu náleží, vám dají představu o základech. Sami se během pod-
nikání také naučíte spoustu věcí, ale možnost obrátit se na zkušeného odborníka z praxe, je pro vás 
zásadní.

Pro osobnostní i profesní rozvoj je důležité mít mentora a na dobu začátků vašeho podnikání by tento 
mentor měl být zkušený podnikatel.

5.10 jednoduChé a PodVojné úČeTniCTVí

daňová evidence (jednoduché účetnictví)35

Daňová evidence je relativně jednoduchá, ale i tak můžete čas i starosti ušetřit koupí specializovaného 
software a konzultací se zkušeným uživatelem.

Daňovou evidenci vedou podnikatelé OSVČ dosahující příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné 
činnosti, kteří chtějí uplatňovat skutečné, a nikoliv paušální výdaje. Vzhledem k výši paušálu pro čin-
nost maloobchodu36 60 % se vás bude týkat daňová evidence či podvojné účetnictví.

Daňová evidence obsahuje informace o příjmech, výdajích, majetku a dluzích a je podkladem pro sta-
novení základu daně z příjmů.

Podvojné účetnictví (účetnictví)
Zjednodušeně je účetnictví detailnějším a komplexnějším systémem než daňová evidence, je upraveno 
jiným zákonem a pro finanční řízení je mnohem obsáhlejším zdrojem informací. Účtuje se v systému 
má dáti/dal, tedy podvojně.

Rozlišují se příjmy a výnosy, výdaje a náklady. Právě především toto rozlišení dává účetnictví větší vypo-
vídající schopnost o výkonu a stavu podniku. Dále se v účetnictví navíc vypracovává výkaz zisku a ztrát 
a rozvaha.

kdo má povinnost vést podvojné účetnictví
Kompletní výčet subjektů povinných k vedení podvojného účetnictví uvádí zákon o účetnictví.37 
Pro potřeby manuálu zde uvádíme pouze relevantní osoby, pro snazší orientaci:

➊  Právnické osoby – rozhodnete-li se tedy pro právní formu společnosti s  ručením omezeným, 
akciové společnosti či neziskové společnosti, máte povinnost vést podvojné účetnictví.

➋  Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v  obchodním rejstříku. Obchodní rejstřík 
a živnostenský rejstřík jsou dvě rozdílné věci. V případě, že se rozhodnete prodejnu provozovat 
jako OSVČ, tak doporučujeme zdržet se dobrovolného zápisu do obchodního rejstříku.

➌  Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat38 v rámci jejich podnikatelské 
činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč.

Pokud máte v plánu provozovat prodejnu a nevadí vám rizika spojená s OSVČ, tak je pro vás levnější 
a snazší vést daňovou evidenci. Účetnictví se případně můžete kdykoliv rozhodnout vést i dobrovolně.

35   Upravuje zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

36    Příjmy ze živnosti s výjimkou řemeslných.

37   Zákon č. 563/1991 Sb.

38   Podle zákona o DPH. S ohledem na výši obratu není specifikováno pro potřeby manuálu.
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inventura
Inventura se týká jak podnikatele vedoucího podvojné účetnictví, tak toho, který vede daňovou evi-
denci. Jednou ročně na přelomu účetního roku39 jste povinni udělat inventuru zboží na skladě. Výsledek 
inventury slouží pro správce daně k prokázání ztrát. Ztráty jsou pro vás daňově uznatelným nákladem 
a DPH zaplacené při jejich nákupu si můžete odečíst na vstupu40.

Výsledek inventury vám slouží i ke srovnání stavu vašich skladů za předpokladu, že používáte funkcio-
nalitu naskladňování ve vašem pokladním systému.

V případě, že zboží nenaskladňujete, tak se k invetarizačnímu rozdílu dostanete pomocí vzorce uvede-
ného níže.

Inventarizační rozdíl v záporné hodnotě znamená chybějící zboží, kladná hodnota znamená přebytek 
zboží.

Pro potřeby tohoto vzorce potřebujete z pokladního systému tržby v nákupních cenách jako hodno-
tu pro zboží prodané a hodnotu nákupu zboží za rok. Již při nastavování systému je dobré přemýšlet 
o tom, že na konci roku budete inventuru dělat a zjistit, jak ze systému potřebné veličiny dostanete.

39   ten odpovídá kalendářnímu roku, pokud se nerozhodnete jinak a neoznámíte změnu místně příslušnému 
správci daně.

40   Odpočet DPH je samozřejmě možný pouze pro plátce DPH.

zboží 
prodané  

v daném roce

inventarizační 
rozdíl

zboží  
nakoupené  

v daném roce

stav skladu 
ke konci roku – 

stav skladu 
na počátku roku 

– + =
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Plátcovství dPh41

Pokud ve 12 po sobě následujících měsících překročíte kumulativní obrat 1 000 000 Kč, jste povinni stát 
se plátcem DPH42. Vedete-li jako OSVČ daňovou evidenci a stanete se plátcem daně, je pro vás povinné 
vést daňovou evidenci k DPH43.

Pokud zhodnotíte, že se vám vyplatí být plátcem DPH dříve, tak se můžete přihlásit k plátcovství dob-
rovolně. Z důvodu obav o finanční podvody po vás správce daně bude požadovat vyplnění formuláře 
a doložení existence podnikatelského subjektu, provozovny a plánované činnosti. Dobrovolné plátcov-
ství daně by měl správce daně vyřídit do 30 dnů od podání žádosti, ale může vaši žádost odmítnout, pří-
padně požádat o doložení dalších údajů44. Na dobrovolnou registraci se nedá dostatečně spolehnout. 
Můžete si alespoň částečně uplatnit odpočet zaplaceného DPH na vstupu i pokud se plátcem stanete 
dodatečně.

elektronická evidence tržeb
Registrace EET je pro maloobchodníka povinná od března 201745. U svého finančního úřadu si zažá-
dejte o autentizační údaje, které nahrajete do pokladního systému, který musí být s EET kompatibilní. 
O autentizační údaje doporučujeme žádat s dostatečným předstihem, ze zkušenosti se může vyřízení 
protáhnout a bez EET údajů nesmíte začít prodávat.
Informace o EET jsou zpracované na webu http://www.etrzby.cz/46.
V praxi pro vás tato regulace také znamená výlep označení provozovny EET. vás se bude týkat oznáme-
ní pro běžný režim47.

5.10 FinanČní řízení
Finanční řízení je činnost, která zní složitě, ale může se jednat i o velmi jednoduchou činnost založenou 
na selském rozumu. 

Rozhodně tuto činnost nevynechejte, jelikož vaše prodejna musí dávat finanční smysl. Myšlenku ome-
zení odpadů splňovat může, ale finance v pořádku mít musí. Jedině finančně zdravý podnik může při-
spět k dlouhodobé a udržitelné změně trhu.

Business plán jako nástroj finančního řízení podniku
Nejsnazší přístup k finančnímu hodnocení a řízení podniku je pomocí vypracovaného business plánu. 
Plánovaný měsíční výkaz zisků a ztrát (dále jen „VZZ“48) z business plánu je vaším prvním plánem násle-
dujícího období provozu. Doporučujeme udělat si jeden list se „slepým“ VZZ, připravený právě pro účely 
hodnocení. Do tohoto reálného plánu pravidelně jednou za měsíc doplňujte reálné hodnoty. Porovná-
ním vašeho plánu a reality velmi snadno a rychle zjistíte, jak se vám daří generovat zisk a zároveň na-
plňovat plánované cíle. S pravidelnou aktualizací budete mít lepší představu, co pro vás znamená vyšší 
náklad, nižší tržba a další změny. S pravidelným finančním hodnocením se dokážete lépe rozhodovat.

Modelový a slepý VZZ bude detailněji probírán v rámci školení zájemců o otevření bezobalových pro-
dejen.

41   Stručný přehled povinností spojených s plátcovstvím DPH naleznete zde: http://www.jakpodnikat.cz/dph.
php .

42   Samozřejmě existuje více okolností, které vám zakládají povinnost plátcovství DPH, viz https://portal.poho-
da.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/registrace-platce-dph/povinnost-registrace-k-dph/ 

43   Detailněji viz http://www.jakpodnikat.cz/platce-dph-danova-evidence.php

44   Více viz https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/jak-se-pripravit-na-proces-dobrovolne-regist-
race-k/

45   2. vlna eet

46   http://www.etrzby.cz 

47   Znění: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen 
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

48   V Aj používané P&L.

http://www.jakpodnikat.cz/dph.php
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/registrace-platce-dph/povinnost-registrace-k-dph/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/registrace-platce-dph/povinnost-registrace-k-dph/
http://www.jakpodnikat.cz/platce-dph-danova-evidence.php
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/jak-se-pripravit-na-proces-dobrovolne-registrace-k/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/jak-se-pripravit-na-proces-dobrovolne-registrace-k/
http://www.etrzby.cz
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Peněžní tok
Řízení peněžního toku neboli cashflow je pro podnik důležité z důvodu dopadů časového nesouladu 
uskutečnění nákladů či výnosů a s nimi souvisejících reálných výdajů a příjmů. Například si objednáte 
zboží od velkoobchodníka a zaplatíte mu za něj zálohu, on vám zboží doručí za týden, nebo opačný 
případ, kdy si zboží objednáte a doručené je s fakturou, která má 14 dní splatnost. V obou těchto pří-
padech se jedná o nesoulad platby a uskutečnění plnění. Z důvodu nesouladů a technických zpoždění 
musíte peněžní toky plánovat.

Plánování peněžních toků vám ale znepříjemňuje více událostí. Zde si některé události vyjmenujeme 
a popíšeme jejich vliv na hotovost na vašem účtě.

➊  obchodní úvěry – podle doby splatnosti faktur vašich dodavatelů máte jako maloobchodník určitý 
čas, po který můžete se zbožím nakládat, aniž byste za něj zaplatili. I pouhý týden prodloužení prů-
měrné splatnosti faktur vám může poskytnout značný finanční obnos se kterým můžete nakládat.

➋  Maloobchodní zákazník – v maloobchodě je okamžitá platba zákazníka velkou výhodou. Peníze 
v hotovosti můžete ihned odnést do banky a peníze z platebního terminálu máte na účtě během 
pár dní.

➌  Sezónní a trendové změny v tržbách – pokles tržeb pro vás znamená obtížnější pozici pro snižová-
ní stavu skladu a je dobré tento pokles předvídat. Je zbytečné mít na skladě přebytky zboží a raději 
budete mít na účtě finanční rezervu. Naopak nárůst tržeb znamená vyšší potřebu kapitálu na nákup 
zboží a pokud takový nárůst očekávejte, plánujte finanční rezervu.

➍  daně – s pomocí šikovného účetního dokážete daně plánovat. Například daň z příjmu může být po 
uzavření účetního období nemilým překvapením a je dobré se na ni připravit.

 a)  Pravidelné platby DPH
 b)  Daně z příjmu

➎  jednorázové cashflow problémy spojené s investicemi
 a)  Vratka DPH49 – pokud plátce DPH například nakupuje velké množství vybavení, které pro něj zna-

mená odpočet DPH na vstupu, musí počítat se zaplaceným DPH. Do výkazu zisku a ztrát v bu-
siness plánu se sice počítají částky bez DPH, ale toto DPH v realitě musí zaplatit. Pokud DPH na 
vstupu překročí povinnost DPH na výstupu, má podnikatel nárok na nadměrný odpočet, tedy na 
„vratku“.  DPH za vybavení zaplatí nyní a vratku dostane se zpožděním.

 b)  Stejně tak nově registrovaný plátce DPH, který bude nárokovat odpočet DPH z vybavení nakoupe-
ného do 12 měsíců před registrací. Vratky na DPH mohou finanční úřady identifikovat jako důvod 
k finanční kontrole. Doporučujeme v případech nadměrných odpočtů konzultovat s účetním a ra-
ději se vyhnout vratce a rozprostřít DPH odpočet do více měsíců ke snížení povinnosti plateb DPH.

 c)  Finanční rezerva na rozběhnutí investice – ideálním příkladem, který se nabízí, je otevření nové 
prodejny. Nájem, mzdy, služby a další pravidelné náklady začnete platit ihned. Avšak tržby na plá-
novanou úroveň porostou postupně. Je potřeba plánovat s finanční rezervou, která pokryje první 
měsíce, kdy výdaje převyšují příjmy. Většina začínajících podniků skončí právě z důvodu likvidit-
ních50 problémů, nikoliv, že by negenerovaly zisk. Samozřejmě se zde jedná i o další investice jako 
například nakoupení nového vybavení za účelem rozšíření sortimentu, marketingová kampaň 
s cílem zvýšení tržeb atd.

49   Viz https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/vraceni-nadmerneho-odpoctu-dph/

50   Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, které potřebuje na pokrytí splat-
ných závazků. Za likvidní aktivum se považuje to, které se ke splacení závazků dá použít v co nejkratším čase, 
s co nejmenší ztrátou původní hodnoty. Za nejvíce likvidní se považují hotovostní zůstatky na bankovních 
účtech, pokladnách, zahraniční měny a další. Označuje se také jako krátkodobá platební schopnost či krát-
kodobá solventnost.

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/vraceni-nadmerneho-odpoctu-dph/
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➏  Platby za služby s jinou než měsíční periodicitou – náklady, které s vaším podnikem souvisí, mají 
obvykle pravidelnou měsíční platbu a pouze výjimečně jinou51. Platby s jinou než měsíční pravidel-
ností vás mohou zaskočit, a proto počítejte s peněžní rezervou, když se taková platba blíží.

Pár tipů, jak řešit problémy v cashflow
Pro velké podniky jsou problémem oba extrémy. Pokud máme málo peněz k dispozici52, nedostává se 
na zaplacení nákladů, což postupně může vést k bankrotu. Naopak pokud má podnik přebytek peněz 
na účtu, tak to znamená, že pro něj peníze v dané chvíli „nepracují“. Peníze mají hodnotu, pokud jsou 
investované a „pracují“; pokud vám leží na účtu, jedná se o ztracenou příležitost.

Pro malý podnik je obvykle druhý případ vzácný, jelikož nápadů a investičních příležitostí je spousta.

➊  Plaťte faktury na konci splatnosti – při zadávání plateb faktur zadejte platbu na den splatnosti. 
Zkuste si s dodavatelem dohodnout delší dobu splatnosti.

➋  Vynechte investice – pokud se nejedná o nezbytnou opravu, tak se vyhněte vzniku nákladů. Jsou 
investice, které mají potenciál do budoucnosti přinést vyšší tržby, ale pokud nemáte rezervu na ban-
kovním účtu, tak je budete muset odložit.

➌  optimalizujte sklad – skladové zásoby zboží pro vás znamenají značný objem uložených financí.
 a)   Nízkoobratové položky – položky, které se prodávají málo, zkuste omezit. Kvalitní pokladní soft-

ware vám umožní získat data a s pomocí základních znalostí v Microsoft Excel dokážete přijít na 
to, jaká položka pro vás nedává smysl. Při vyřazení položky samozřejmě nemůžete myslet jen na 
finanční stránku, ale i na to, zda právě tato položka není pro vašeho zákazníka základní součástí 
nákupu53.

 b)   objednávejte častěji a méně – u dodavatelů, jejichž flexibilita to dovoluje, objednávejte menší 
množství. Tato strategie má vyšší nároky na pracovní nasazení provozního manažera obchodu 
a kvalitu plánování, může ale snížit potřebu pracovního kapitálu uloženého v zásobách.

 c)  omezte šíři sortimentu – každá položka, kterou prodáváte, zvyšuje náročnost vašeho skladu na 
kapitál. Omezením výběru z pěti druhů rýže na tři pro vás znamená velkou úsporu a pro zákazníka 
pouze drobné snížení komfortu nákupu.

Možné způsoby řešení likviditních problémů podniku závisí individuálně podnik od podniku. Nastíněná 
řešení jsou krátkodobá a dlouhodobě je pro vás zásadní dosažení stabilní výše tržeb s plánovanou mar-
ží, jež vám budou generovat dostatek zisku.

V souvislosti s řízením cashflow doporučujeme vycházet z business plánu a zanášet do aktuálního vý-
kazu zisku a ztrát plánované nesystematické peněžní pohyby. Detailněji bude rozebráno na školení pro 
zájemce o otevření bezobalových obchodů.

51   Příklady výjimek: roční platby pojištění, pololetní platba pronájmu karetního terminálu.

52   Více k problematice viz likviditní problémy, nelikvidnost.

53   tyto položky jsou obvykle ve shodě s  tzv „loss leaders“ – položky u  nichž je obchodník ochoten přijmout 
nízkou či zápornou marži, jelikož jejich ceny zákazník srovnává. Jedná se o položky, které jsou pro zákazníka 
důležité, a často se orientuje podle jejich ceny. Příklady: vejce, máslo, banány, rohlíky, mouka, cukr, pivo, …. 
tyto položky jsou hlavními aktéry v reklamních letácích.
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➅ Marketing

Marketing je nezbytnou součástí jakékoli formy podnikání. Můžete mít propracovaný business plán, 
dostatek kapitálu, známosti, skvělé místo pro prodejnu, ale pokud podceníte práci na marketingové 
strategii, stylu designu a komunikace, snadno se stane, že po pár týdnech zjistíte, že kouzlo nefungu-
je – lidé se o vás nedozví, nechodí, nenakupují. 

Přístup k marketingu bezobalového obchodu je specifický a v mnoha ohledech odlišný od marketin-
gového stylu uplatňovaného u konvenčních obchodů. V této části manuálu se proto dozvíte, jak zma-
povat svou cílovou skupinu, jakým způsobem je vhodné komunikovat se svými zákazníky a veřejností 
a jaké kanály jsou k tomu vhodné.

aktuální stav a trendy na českém trhu s potravinami
Marketingovou strategii bezobalových obchodů je třeba vsadit do kontextu celého odvětví prodeje po-
travin v Česku. Proto je důležité si uvědomit, jak se v posledních letech vyvíjel vztah české veřejnosti 
k jídlu a k hodnotám s ním spojeným. Obojí je poznamenáno 40 lety deformace přirozeného způsobu 
výroby a distribuce potravin v centralizovaném hospodářství socialistického Československa a násled-
ným příchodem konzumního stylu života po roce 1989. Vznik velkých družstev, podniků, super – a hy-
permarketů a  jejich propojování do nadnárodních řetězců, masivní dovoz potravin za dumpingové 
ceny; to vše vedlo pokřivení českého potravinářsko-tržního prostředí. Orientace výrobců a distributorů 
na kvantitu produkce na úkor kvality, nadměrné rozšiřování portfolia produktů z čistě marketingových 
důvodů (namísto selekce těch nejkvalitnějších), umělé srážení cen likvidující malé a střední výrobce, 
klamání zákazníků již od reklam až po přelepování etiket, zakrývání (ne)kvality potravin. Tyto a dal-
ší nekalé praktiky výrobců a prodejců negativně ovlivňují návyky českých spotřebitelů a mají výrazný 
podíl na atmosféře nedůvěry vůči hlavním hráčům na potravinářském trhu a degradaci hodnoty jídla 
a zemědělství. V posledních letech pak tento vývoj vyústil do dvou protipólných tendencí: 

➊  Majoritní tendence 
Mainstreamoví konzumenti. Navykli si na zmíněnou formu distribuce potravin a vyhovuje jim přede-
vším kvůli pohodlnosti a úspoře peněz i času při nákupech ve velkých obchodních centrech. Prioritou 
je pro ně cena a značka spíše než kvalita, původ, složení, nutriční hodnoty potravin a jejich zdravotní 
efekt. Nakupují často impulzivně, hlavně akční a zlevněné produkty ve velkém množství. Nekalé prak-
tiky prodejců vnímají jako nutnou a  nevyhnutelnou daň z  cenové dostupnosti potravin. Především 
spotřebitelé z větších měst, vzhledem k povrchnímu způsobu nakupování, ztrácejí kontakt s přírodou 
a neuvědomují si skryté náklady spojené s výrobou a distribucí potravin. Častěji proto plýtvají jídlem 
a nepovažují to za prioritní problém. 

➋  alternativní tendence 
Tato tendence odráží vzrůstající frustraci z vývoje českého trhu s potravinami a také sílící snahu o pod-
poru alternativních forem výroby a  distribuce potravin. Tito spotřebitelé akcentují kvalitu při užším 
portfoliu produktů oproti kvantitě, nejnižší ceně a široké paletě značek. Preferují lokální potraviny před 
importovanými, zajímají se o jejich původ a složení a kladou důraz na upřímnost a odpovědnost výrob-
ců a distributorů, transparentnost jejich aktivit, přímou komunikaci se zákazníkem a zpětnou vazbu. 
Váží si hodnot spojených s jídlem, jeho výrobou i distribucí a snaží se jím neplýtvat. 

➌  nákupní trendy
Ačkoliv je Česko stále považováno za ráj super a hypermarketů, studie Shopping Monitor, Shopping Tri-
ggers a Market Trends společnosti Incoma gfK54 potvrzují výše zmíněnou vzrůstající tendenci spotře-
bitelů hledajících alternativu k nakupování ve velkých obchodních centrech. „Z měření tržních trendů 
[…] je jasně patrné, že sílí tendence drobit nákupní koš, dělat více menších nákupů a ty realizovat v růz-
ných typech prodejen. Dochází tak do jisté míry k dekoncentraci trhu, což je vidět i na vývoji tržních 

54   Shopping monitor 2014, market trends 2014, Shopping triggers 2014. Studie společnosti Incoma GfK, 26.3. 
2014, sběr dat podzim 2013, 1000 respondentů, osobní rozhovor.
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podílů největších řetězců.“ (Incoma gfK, 2014). Studie dále zaznamenává „[…] rostoucí tlak na výrobce, 
zejména u rychloobrátkového zboží. Celkový trend trhu jde k menším formátům: roste obliba malých 
a specializovaných prodejen a velkoplošné formáty mají tendenci se zmenšovat […]“ (tamtéž). Český 
trh je dle studií Incoma gfK již nasycený a spotřebitele může výrazně oslovit jedině inovace v nabídce 
a stylu komunikace. 

6.1 CíloVá SkuPina
Základem každého úspěšného marketingu je definovat svou cílovou skupinu, dobře jí porozumět 
a  vcítit se do ní. K  tomu vám může pomoci metoda lean canvas, při které si uvědomíte, jaký pro-
blém a  jakým způsobem svým projektem řešíte, kdo je vaše konkurence a  jaké jsou vaše výhody 
oproti ní, jací jsou vaši zákazníci a jaké jsou cesty k jejich oslovení a jak nastavíte váš cenový model:  
http://www.leanstartup.cz/lean-canvas/

Důležitou skupinou zákazníků na rozjezd vašeho obchodu budou takzvané první vlaštovky. Jde o lidi, 
s jejichž zájmem, podporou a kupní silou můžete počítat již na samém začátku. Pokud se chcete orien-
tovat na prodej kvalitních potravin (bio, lokální, fair trade apod.), je ideální, pokud jste již členem ně-
jaké komunity spojené s jídlem (KPZ, potravinové banky, komunitní zahrady, odběratelé zeleninových 
bedýnek, zákazníci farmářských trhů či bioobchodů, kurzy zdravého vaření apod.) – můžete oslovit lidi 
z jejich řad. Pokud nejste, pokuste se některou takovou skupinu ve svém okolí najít a oslovit. K oslovení 
můžete využít dotazník nebo uspořádat vámi moderovanou skupinovou diskuzi – tzv. metodou Focus 
group, na které zjistíte očekávání, postoje, preference, spotřebitelské návyky a priority této skupiny. 

Myslete ale i na to, že dlouhodobě si nevystačíte jen s prvními vlaštovkami – je proto potřeba prozkou-
mat i charakteristiky potenciální širší cílové skupiny, kterou budete chtít pro svůj koncept nadchnout. 

V této fázi můžete využít dostupných výzkumů spotřebitelského chování, metodickou inspirací vám 
mohou být i veřejně dostupné výzkumné práce, které zkoumaly cílovou skupinu Bezobalu. Začít mů-
žete kapitolou 3.8 bakalářské práce studentky VŠE Daniely Tomanové, která provedla analýzu brand 
managementu značky Bezobalu v  prvních měsících fungování naší první prodejny. Práce vzniklá ve 
spolupráci s Bezobalu shrnuje zásadní poznatky z brand managementu a aplikuje je v případové studii 
na zhodnocení řízení značky Bezobalu v prvním roce její existence na trhu. Zmíněná kapitola 3.8 obsa-
huje i průzkum spotřebního chování široké veřejnosti (potenciálních zákazníků Bezobalu) a zákazníků 
Bezobalu.

Část průzkumu zaměřená na širokou veřejnost vám může napovědět na jaké segmenty populace 
se při vaší rešerši zaměřit:

? naVŠTěVujeTe PRodejny SPeCializoVané na Bio a FaRMářSké TRhy?

POHLAVí
ŽeNA

(poměr k celkovému počtu žen v dané kategorii)
mUŽ

(poměr k celkovému počtu mužů v dané kategorii)

VěK 15—24 25–34 35–44 45–54 55+ 15—24 25–34 35–44 45–54 55+

ano 62 % 58 % 46 % 40 % – 24 % 44 % 33 % 38 % — 

ne 38 % 42 % 54 % 60 % 100 % 76 % 56 % 67 % 62 % 100 %

http://www.leanstartup.cz/lean-canvas/
http://www.leanstartup.cz/lean-canvas/
http://kpzinfo.cz/
https://www.google.com/intl/cs/forms/about/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Focus_groups
https://cs.wikipedia.org/wiki/Focus_groups
https://theses.cz/id/43zray/ISIS_47789_xtomd10.pdf?furl=%2Fid%2F43zray%2F;so=nx;lang=en
https://theses.cz/id/43zray/ISIS_47789_xtomd10.pdf?furl=%2Fid%2F43zray%2F;so=nx;lang=en
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Část zaměřená na zákazníky Bezobalu pak napoví o demografickém složení cílové skupiny:

Věk Muž žena CelkeM

15—24 5 % 20 % 25 %

25—34 10 % 41 % 51 %

35—44 3 % 14 % 17 %

45—54 — 6 % 6 %

55+ — 1 % 1 %

CelkeM 18 % 82 % 100 %

o spotřebitelských preferencích cílové skupiny:

FakToR Škála důležiToSTi Při nakuPoVání : 1 — VelMi důležiTé; 5 — nedůležiTé

1 2 3 4 5

Bio 18 % 36 % 28 % 8 % 10 %

lokálnost 42 % 36 % 14 % 5 % 3 %

Fair Trade 19 % 39 % 29 % 9 % 4 %

direct Trade 18 % 37 % 30 % 9 % 6 %

a jejím povědomí o vaší potenciální konkurenci:

uVeďTe PRoSíM jaké oBChody Se zdRaVou VýžiVou a FRaMařSkýM i VýRoBky znáTe 

neznám                                24 

Country life                                19
Místní prodejna 

místo si nepamatuji      15

Sklizeno                  13

náš grunt       11

Bio Point                             9   

Mandragora    5  

delmart    5

jeřabina                    3

krajanka                    3

Česká stodola                    3

0 5 10 15 20 25 30

Pokud umíte anglicky, může vám k  porozumění cílové skupině posloužit i  M.Sc. (Master of Science) 
práce studentky britské Open University Hany Hrstkové nazvaná „Unpackaged: Factors that motivate 
customers to package free food retail“. Osou práce, na níž jsme úzce spolupracovali, je kvalitativní vy-
kům klíčových motivačních faktorů retenčních55 zákazníků Bezobalu, které byly zkoumány prostřed-
nictvím analýzy osmi strukturovaných hloubkových rozhovorů.

55   Retenční zákazník – opakovaně nakupující, věrný zákazník. Retence zákazníků (anglicky customer Reten-
tion) zahrnuje všechny aktivity směřující k udržení či zadržení odcházejících zákazníků. Soustředí se tedy na 
zlepšení jejich loajality a odstranění příčin jejich nespokojenosti.

https://drive.google.com/open?id=0B0VkxBiF-FGFZE1CQUJ2LW9zd0U
https://drive.google.com/open?id=0B0VkxBiF-FGFZE1CQUJ2LW9zd0U
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Kromě odhalení klíčových motivačních faktorů byla cílem i  jejich interpretace do konkrétních dopo-
ručení, využitelných při dalším šíření bezobalového konceptu v ČR. Mezi pozoruhodné závěry analýzy 
patří zjištění, že kromě uspokojivého pocitu zodpovědného nákupu mají výraznější podíl na motivaci 
zákazníků, než bylo předpokládáno hypotézou, faktory, které mají potenciál do obchodu nalákat i jinak 
méně uvědomělé spotřebitele:

a)  hedonistické a společenské faktory – nákup jako zážitek, komunikační akt či společenská udá-
lost; souznění s vizuálním stylem konceptu, atmosférou obchodu apod.;

b)  nedůvěra vůči velkým řetězcům a jejich obchodním praktikám;

c)  získání informací a doporučení od znalé obsluhy (nutriční fakta, tipy na přípravu apod.) jakožto 
přidané hodnoty nákupu;

d)  možnost svobodné volby kupovaného množství a placení pouze za obsah a jeho kvalitu;

e)  poměr ceny a kvality nabízeného sortimentu (fakt, že díky sražení nákladů spojených s distribucí 
v jednorázových obalech se obchod snaží spíše navýšit kvalitu, než tlačit koncové ceny co nejní-
že);

f)  nutriční hodnota a zdravost sortimentu – empirická data potvrdila, že retenční zákazníci nevní-
mají potraviny jako komoditu, ale jako výživu.

Tyto poznatky a případné výstupy z dotazníku či diskuzní skupiny vám pomohou k utvoření myšlen-
kové mapy, v níž vyniknou klíčové (nejčastěji zmiňované) principy a hodnoty, na nichž by vaše marke-
tingová komunikace měla stát. Podobně jako autorka poslední zmíněné práce z nich můžete následně 
utvořit přehledný diagram, který vám je bude připomínat při tvorbě marketingové strategie: 

Marketingové persony
Komunikovat s celou cílovou skupinou stejným způsobem nedává smysl. Z poznatků o komunitě / cílo-
vé skupině a potenciální cílové skupině (veřejnost) si proto následně vytvořte individuální marketingo-
vé persony – fiktivní osoby, které budou typickými představiteli podskupin vaší cílové skupiny. Klíčové 
zřejmě budou především ženské varianty této persony, neboť na základě zmíněných výzkumných prací 
i  z  interních statistik našich sociálních sítí až 80 % zákazníků a  podporovatelů Bezobalu tvoří ženy. 
Důvodů je vícero, ženy i s pokračující emancipací jsou stále většinou tím, kdo rozhoduje o nákupu po-
travin a vedení domácnosti, vykazují větší míru citlivosti vůči environmentálním otázkám a obzvláště 
těhotné ženy a matky v období rodičovské dovolené se zajímají více o kvalitu, původ a další souvislosti 
s jídlem, které konzumují. 

Při definici marketingové persony však neopomeňte ani muže (alespoň v  zjednodušené verzi perso-
ny) – ženám se je většinou daří do změny životního stylu „zatáhnout“ a poté jsou to často oni, kdo chodí 
nakupovat. Proto i s nimi musí počítat nastavení především vaší komunikace v obchodě (viz kapitola 
in-store komunikace).

http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/definice-zakaznika-aka-marketingova-persona.html
http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/definice-zakaznika-aka-marketingova-persona.html
https://vceliste.cz/blog/tvorime-persony-pro-obsahovy-marketing/
https://vceliste.cz/blog/tvorime-persony-pro-obsahovy-marketing/
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Snažte se představit si konkrétní osoby, alespoň tři ženy (věkové kategorie 15–24, 25–34 a 34–45 let) 
a jednoho muže (25-34 let). Pojmenujte je a vizualizujte je – buď je nakreslete nebo použijte obrázek 
neznámých osob z časopisu či internetu – pomůže vám to vcítit se do nich.

Pokuste se uvědomit si, jaké jsou jejich potřeby a zájmy, nebo naopak co je nezajímá a otravuje. 

→  Co je to za osobu (pohlaví, věk, rodinný status, příjmová skupina, zaměstnání, děti…).
→  Kde se pohybuje (kde bydlí, kam dojíždí za prací…). 
→  Jaké má problémy a potřeby (co nemá rád, co ho trápí a jak se to dá řešit).
→  Jaké má hodnoty, přání, touhy a cíle (životní, pracovní, v koníčcích, ve všem, co dělá).
→  Vůči čemu se hodnotově vymezuje (supermarkety, fast foody, plýtvání jídlem…).
→  Jak nakupuje (jaká motivace ho / ji vede k nákupu, jaké jsou jeho nákupní zvyklosti, kolik času je ná-

kupu ochoten / ochotna věnovat).
→  Jak komunikuje (jaký slang používá, jestli na něj / ni platí neformální / formální způsob vyjadřování).
→  Jak tráví svůj volný čas (jaké má koníčky, jak vypadá jeho / její běžný den…).

Vytvořené persony si dejte na viditelné místo v  kanceláři a  kdykoliv budete vytvářet jakýkoliv prvek 
marketingové komunikace (text či vizuály na web, in-store komunikaci, příspěvek na sociální sítě, 
newsletter apod.), připomeňte si je včetně jejich preferencí a snažte se po obsahové i formální stránce 
tvořit tak, aby jim výstupy byly šité na míru. Charakteristiku person je samozřejmě záhodno průběžně 
aktualizovat dle zpětné vazby vašich zákazníků. 

komunita
Komunita není výraz, který byste našli v běžných učebnicích marketingu. Jak již bylo zmíněno v úvodu 
marketingové části tohoto manuálu, marketing bezobalového obchodu je v mnoha ohledech unikátní 
a pokud jsme v předchozí kapitole řešili cílovou skupinu, je nutné si uvědomit, jakým způsobem váš 
obchod vzniká – odkud pocházíte a kam směřujete. Pokud čtete tento manuál, pravděpodobně nejste 
marketingovým manažerem velké korporace, pro kterého je většinou možné o zákaznících uvažovat 
pouze v intencích zmíněné cílové skupiny, tedy poměrně abstraktně. 

Vy však spíše budete budovat svůj projekt zespoda, stejně jako tomu bylo v  případě Bezobalu. Náš 
projekt vznikl na bázi malé komunity několika pražských rodin, které po vzoru skupin KPZ (komunitou 
podporované zemědělství) organizovaly hromadné objednávky potravin ve velkopacitních baleních se 
záměrem nejen ušetřit přírodu a vlastní finance, ale také se při rozvažování jídla setkat. 

Když tento způsob již nebyl kapacitně a  logisticky udržitelný, rozhodli jsme se posunout o krok dále 
a zprovoznit pevné odběrné místo – kamenný obchod, který by byl dostupný i pro širší veřejnost. To, že 
jsme již na své straně měli početnou komunitu v řádu desítek lidí, nám však řadu věcí ulehčilo. Jednak 
jsme v nich měli tolik důležité první vlaštovky, které nám umožnily si v prvních měsících prodej vyzkou-
šet neoficiálně, nanečisto a vychytat mouchy. 
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Zároveň jsme však v nich měli podporu, které by se klasicky vzniklé firmě nedostalo – spousta lidí nám 
v nelehkých začátcích pomohla dobrovolně a nezištně, ať už materiálně či svou prací (viz kapitola de-
sign prodejny). Pokud podobnou komunitu kolem sebe máte, je velmi důležité, abyste na ni v rámci své 
marketingové komunikace nikdy nezapomněli. Pokud je to dostatečně homogenní skupina, můžete si 
na základě jejích charakteristik jako memento vytvořit jednu až dvě marketingové persony.

Komunita je také vaší konkurenční výhodou oproti konvenčním obchodům –  zprostředkuje vám tu 
nejefektivnější a nejupřímnější formu propagace – bude o vás aktivně šířit povědomí mezi své známé 
a bude vás bránit na sociálních sítích a diskuzích pod články, až se vejdete v širší známost a nebudete již 
stíhat reagovat na výpady „haterů“.

Před oficiálním otevřením nezapomeňte pozvat sousedy z okolí obchodu, především přímo z domu, ve 
kterém se nachází. Nastavíte tak dobré vztahy s důležitými lidmi, kteří mohou vaše aktivity buď pod-
porovat, tolerovat či sabotovat. To je obzvláště podstatné v anonymním prostředí měst, kde většina 
podnikatelů otevírá své provozovny bez sebemenšího zájmu o své bezprostřední okolí.

   

Sousedy je vždy dobré mít na své straně a ideálně alespoň některé z nich zapojit do komunity. K tomu 
nám v prvním obchodě pomohla malá komunitní zahrádka (mobilní záhony vyrobené z paletek) s kom-
postérem. Získali jsme je ve spolupráci s organizací Kokoza – společnými silami jsme na ně získali dva 
menší granty z radničních zdrojů. Někteří ze sousedů se přímo zapojili do jejich udržování, ostatní byli 
alespoň rádi, že jsme zútulnili jinak nehostinný betonový dvorek. Nyní se o údržbu kompostéru stará 
jeden z našich dobrovolníků. Pokud máte u obchodu sdílený dvorek či předzahrádku, doporučujeme 
pokusit se podobnou aktivitou získat sousedy na svou stranu. I kdyby přímo nepodporovali váš obchod 
a nenakupovali v něm, budou vás vnímat jako někoho, kdo přispívá ke zlepšení jejich životního prosto-
ru. 

Komunitu je třeba udržovat a hýčkat i v pokročilejších fázích projektu a nezapomenout se s ní jednou 
za čas potkat osobně. Můžete třeba nabídnout směnnou burzu obalů mezi zákazníky, pořádat dny ote-
vřených dveří či workshopy po zavírací době, v obchodě či před ním nainstalovat prostor pro setkávání 
a  sdílení  – nástěnku pro oznámení a  inzeráty, lavičku či jiné sezení nebo třeba houpací síť či dětský 
koutek. Zkrátka udělat cokoli navíc, co vás odliší od konkurence a nebude z toho pro vás plynout žádný 
zisk.

Houpací síť vybarterovanou s projektem Houpací sociální sítě u nás na dvorku oceňují nejen zákazníci, 
ale i fotografové, kterým v ní při návštěvě obchodu pózují známé osobnosti.
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umístění prodejny
Umístění obchodu je z i hlediska marketingu klíčovou proměnnou v rovnici jeho úspěchu. Proto jeho 
výběr neuspěchejte. Obecně jsou vhodné dobře dopravně dostupné lokace v širším centru, které pul-
zují životem ve veřejném prostoru, kde lidi pouze nespěchají, ale dokáží si také užít svůj čas – jsou zde 
parky, lavičky, korza, pěší zóny a cyklostezky, konají se zde trhy a kulturní akce.

My jsme pro první prodejnu našli prostor v nabídce Městské části 2. Byl sice schovaný ve dvorku, ale za 
nízký nájem a navíc v příznivé konstelaci okolních podniků, s kterými jsme se dobře doplňovali. Poblíž 
se nachází farmářský trh, vegetariánská a veganská bistra, fair trade / direct trade kavárny, čajovny, 
vitariánská cukrárna či bezobalová drogerie Nebaleno. Pokud ve vašem obchodě nebudete nabízet sor-
timent a služby v plné šíři, je rozumné se obklopit podniky, které jej doplní a umožnit tak zákazníkům 
sehnat vše potřebné v jedné oblasti.

Této synergie jsme také využili tím, že jsme zákazníkům nabídli možnost, že pokud se vytvoří fronta 
a oni mají svůj nákup připraven, mohou prodavači zanechat nákupní seznam a připravené nádoby, zajít 
si do jednoho z okolních podniků a zastavit se pro nasypaný nákup později. Mapu těchto podniků jsme 
umístili na web i do obchodu:

Pokud si vytvoříte mapku spřízněných podniků, můžete se s nimi navíc pokusit dohodnout na spolu-
práci i na vzájemné propagaci. I oni mohou svým zákazníkům nabídnout podobnou mapku nebo vaše 
plakáty či letáky, a budete si tak recipročně posílat zákazníky, kteří třeba o některých podnicích nevědí. 
Vzhledem k tomu, že máte podobnou cílovou skupinu, může dojít k vytvoření skvělé lokální marketin-
gové synergie.

Poblíž prvního i druhého obchodu Bezobalu také najdete několik obchodů s balenými bio / „farmářský-
mi“ potravinami. Ty je lepší než jako konkurenci vnímat jako signál toho, že v dané oblasti jsou zvyklí 
nakupovat uvědomělejší spotřebitelé, kteří u potravin neřeší pouze cenu, ale i hodnoty a důsledky spo-
jené s jejich produkcí. Ti patří i do vaší cílové skupiny a vy máte v rukávu jedno eso, kterým je můžete 
nalákat i k vám – bezobalovost.
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6.2 deSign
Design skýtá jednu velkou nástrahu. Každý má pocit, že je tak trochu designér, protože už někdy „na-
vrhoval“ interiér svého bytu či kanceláře. Každý z nás přirozeně vnímá, v jakém prostředí se cítí dobře. 
To je však pouze individuální a podvědomá preference. vy neděláte obchod pro sebe, ale pro specific-
kou cílovou skupinu. Interiérový design je svébytná profese, která není jen o estetice, ale i o funkčnosti 
prostorů, pro kterou je třeba vytvořit vědomý koncept. Dobrý interiérový designér navrhuje prostor 
i s ohledem na to, jak bude světlo ovlivňovat vnímání barev, tvarů a pocit prostorovosti u vašich zákaz-
níků, jak se budou v prostoru orientovat, jaká bude výsledná synergie materiálů a vzorů a podobně. Při 
projektování zohledňuje mnoho faktorů, o kterých laik nemá ani ponětí a které jsou přitom pro finální 
působení prostoru zásadní. Pokud si nemůžete dovolit najmout interiérového designéra k vytvoření 
konceptu obchodu, minimálně s ním svůj prostor konzultujte. 

Jako vzor vám může posloužit design již zavedených evropských zero waste obchodů. Zdrojem naší in-
spirace byl londýnský obchod Unpackaged, který prošel třemi reinkanacemi, od obslužného koloniálu 
až do nynější samoobslužné verze, stále se však drží svého designového konceptu viz. fotografie níže.

Designový koncept našich prodejen, který vychází z našeho výzkumného projektu a je adaptovaný na 

český trh, vysvětlíme a názorně předvedeme v rámci školení.
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Vizuální identita
Vaše vizuální identita je to, co vás odlišuje od konkurence – je proto třeba k ní přistupovat konceptuál-
ně a držet její linii u všech jejích komponent – logo, font, barevnost, design interiéru, in-store a out-sto-
re komunikace (viz další kapitoly), styl fotografií a grafiky na sociálních sítích a webu apod. Součástí 
této identity by měly být i vaše tváře a příběh. Nestyďte jít se svou vlastní kůží na trh, odlišíte se tím 
od korporátního stylu marketingu, který se opírá o abstraktní prvky, jako jsou loga, slogany a claimy či 
tváře najmutých celebrit (více viz kapitola o in–store designu).

V době přeplněné vizuálními a informačními impulsy často rozhoduje zlomek vteřiny, kdy v jejich změti 
váš adresát podvědomě zaznamená jednu z jemu důvěrně známých komponent a vědomě se rozhod-
ně věnovat sdělení svou pozornost. Pokud se držíte své vytyčené vizuální identity, posilujete tím navíc 
ztotožnění zákazníků s vaší značkou a jejími hodnotami, a tím i jejich loajalitu. 
Máte-li svého dvorního grafika, můžete kontinuální hlídání této linie svěřit jemu. Pokud ne, budete 
potřebovat na zakázku vytvořit alespoň základní sadu nástrojů, které vám identitu pomohou udržet 
svépomocí:

→  grafický manuál, kterým grafik určí mantinely, jakým způsobem a v jakém kontextu můžou jiní gra-
fici používat vaše logo, font a další prvky tak, aby nedošlo k jejich deformaci či použití v nevhodném 
kontextu. Viz příloha č. 1 (bo_logomanual.pdf)

→  logo kit – sada log v různých variantách dle barevnosti a formátů souboru (vektorových a ostat-
ních – PNg, JPEg apod.) 

→  Šablony na in a out-store komunikaci – plakáty, letáky, formuláře, dárkové poukazy apod., s několi-
ka tématickými vizuálními podklady, do kterých můžete následně svépomocí vkládat text.

Registrace ochranné známky
Pokud se vám povede pro váš obchod vytvořit originální značku, doporučujeme jí registrovat jako 
ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Vyhnete se tak situaci, kdy si někdo jiný, byť třeba nevědomě, stejnou či obdobnou známku zaregist-
ruje pro sebe a vy ji pak nebudete moci obchodně využívat v rámci služeb, které budou již jinou osobou 
zaregistrovány. Jde také o nezbytný krok k tomu, abyste mohli tuto značku licencovat jiné osobě. 
Cena základní registrace je 5 000 Kč, záleží ale na podobě registrovaných prvků. Registrovat můžete 
slovní známku, kombinovanou (grafické provedení loga), či oboje. V rámci ceny jedné registrace může-
te využít tři oblasti tříd, další navíc jsou zpoplatněné. 

Sound design
Zvukový design bývá nejpodceňovanější složkou designu. Zvuková a hudební složka má přitom pod-
statný podíl na utváření zkušenosti z daného prostoru. Jelikož lidské ucho na rozdíl od oka nemá víčko, 
je vždy otevřené, dokonce i když spíme. Je proto vystaveno širokému spektru signálů, které netřídí se-
lektivně – neostří na zdroj vjemu. Sluch je tedy méně subjektivně organizovaný než zrak a výrazná část 
slyšeného je vnímána podprahově. Hudba má navíc výrazný vliv na náš emoční stav a její volbu bychom 
proto neměli ponechat náhodě.

Základním faktorem je akustika prostoru. V nezařízených prostorách ji rozpoznáte těžko, ale pokud 
je obchod již zařízený a je v něm výrazná ozvěna a řeč je špatně srozumitelná, vyplatí se nainstalovat 
alespoň pár tlumících prvků – tzv. pohlcovače či absorbéry na podlahy, strop a stěny. Tím přispějete ke 
snížení dozvuku a intenzity hlasů a zvuků v prostoru.

Stejně jako u vizuálního designu se běžně stává, že provozovatel prostoru je toho dojmu, že je dostaču-
jící pouštět ve svém prostoru hudbu dle svých preferencí. I hudební vkus je příliš subjektivním kritériem 
pro výběr hudby ve veřejném a komerčním prostoru. Nevybíráte hudební kulisu pro sebe, ale primárně 
pro vaši cílovou skupinu, pro niž je třeba nalézt společného hudebního jmenovatele. Pokud nemáte 
zkušenosti s výběrem hudby na míru prostoru a cílové skupině, poraďte se raději s někým, kdo je em-
patický a takové zkušenosti má. Nevhodně zvolená hudba může zákazníky podvědomě odrazovat od 

https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
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delšího setrvání v obchodě a od návratu od něj. Sami vám často neřeknou proč, protože si příčinu ne-
uvědomují, ale prostě se tam necítí dobře. S výběrem hudby vám můžeme pomoci i v rámci našeho 
školení či konzultací.

Bezobalové obchody jsou jako ostrovy v moři konzumu. Stejně jako u interiérového designu tedy platí 
i u hudební kulisy, že by měla spoluvytvářet u zákazníka dojem, že z městského ruchu vstoupil do klidné 
oázy. Doporučujeme proto poklidnější žánry, spíše instrumentální. V bezobalových obchodech je běž-
nější verbální komunikace se zákazníky i mezi nimi a hlas v hudbě sice prostředí polidšťuje, ale zároveň 
může působit rušivě při komunikaci, je s ním tedy třeba šetřit.

Ticho je obecně určitě lepším řešením než nevhodná hudba. V době, kdy na nás ve všech obchodech 
„útočí“ tzv. výtahová hudba, občas svým zákazníkům můžete v dopřát setrvání v tichém stínu oázy. 
To platí především o klidnějších částech dne, kdy se zákazníkům můžete více věnovat osobně. Naopak 
v odpolední špičce, kdy se tvoří fronty, je žádoucí se předejít vzniku „trapného ticha“ – nesmělým zá-
kazníkům hudební kulisa ulehčí navazování kontaktu s ostatními a tím zkrácení času při čekání v řadě.

Dalším důležitým faktorem jsou autorská práva. Ve své provozovně můžete v otevírací době pouštět 
pouze hudbu, za kterou hradíte dle autorského zákona poplatky za autorská práva buď přímo uměl-
cům nebo tzv. kolektivním správcům. Řešení je vícero:

➊  Při pouštění hudby z klasického rozhlasu či televize je nutné placení poplatků svazu OSA zastupující-
mu autory a INTERgRAM zastupujícímu výkonné umělce. Jestliže platíte poplatky těmto správcům, 
můžete pouštět hudbu bez omezení i z vlastních zdrojů – CD, mp3, Youtube apod. Českému rozhla-
su pak náleží koncesionářský poplatek za rádio na provozovnách, na rozdíl od domácího poslechu 
(kdy se platí jeden poplatek za všechny přijímače) je podnikatel povinen ho uhradit za každý jím 
vlastněný přijímač. Poplatky OSA a Intergram se aktuálně pohybují mezi 7 a 8 tisíci Kč ročně a kon-
cesionářské poplatky (čtvrtletní platby) kolem 2 tisíc ročně. 

➋  Můžete využít komerční alternativy vůči českým kolektivním správcům:
 a)  Soundtrack Business je B2B (business-to-business) variantou streamovací služby Spotify pro ve-

řejnou produkci v  komerčních provozovnách  – streaming přes Spotify je totiž určen pouze pro 
osobní poslech, nikoliv pro veřejnou produkci. Soundtrack Business nabízí přístup k rozsáhlé da-
tabázi Spotify (přes 30 miliónů skladeb), playlisty a filtrování hudby dle preferencí s ohledem na 
průměrný věk posluchačů a charakter hudby (škály akustická / elektronická a klidná / energická). 
Měsíční poplatek se pohybuje kolem 900 Kč, na rok tedy služba vyjde na podobnou částku jako 
varianta číslo 1, tedy kolem 10 000 Kč.

 b)     jamendo se zaměřuje na zastupování pouze těch umělců, kteří nejsou zastoupeni velkými kolek-
tivními správci. Spravuje tedy menší databázi (cca 200 000 skladeb) méně známých autorů. Vyu-
žít můžete buď katalog s filtrem dle žánrů, rychlosti a délky skladeb a internetové rádio. Jamendo 
poskytuje licenční tarify dle velikosti prostoru provozovny od cca 1 400 Kč ročně.

6.3 in–SToRe koMunikaCe
Odlišnost bezobalového obchodu od konvenčních prodejen je na jednu stranu lákadlem pro zvědavost 
zákazníků, na druhou stranu vyžaduje, abyste věnovali větší úsilí tzv. in–store komunikaci, tedy veš-
keré formě (neverbální) komunikace v obchodě – info cedule, tabule, plakáty, etikety, cenovky apod. 
Těmito prostředky je potřeba atraktivní a srozumitelnou formou obeznámit nově příchozí s tím, jak 
funguje bezobalový nákup.

Ideálně je dobré zákazníka seznámit s přípravou na nákup již před první návštěvou na vašem webu. Je 
však třeba počítat i se zákazníky, kteří přijdou nepřipraveni a přehlednými komunikačními prvky jim 
umožnit rychlou orientaci v prostoru, i pokud se jim zrovna nemůžete věnovat osobně.

Obecně by vaše komunikační materiály (kromě těch zákonem vyžadovaných, jako jsou cenovky a po-
pis zboží) měly pokrývat tyto oblasti:
→  Motivace  – proč nakupovat bezobalu  – motivace (zatím) nepřesvědčených kolemjdoucích, kteří 

k vám ze zvědavosti nahlédnou;
→  návod – jak nakupovat bezobalu – pro nepřesvědčené a nováčky;

https://www.soundtrackyourbrand.com/
https://licensing.jamendo.com/
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→  kvalita potravin a její přínos (bio / nebio);
→  dodavatelé – bližší představení vybraných dodavatelů – nikoli jen jejich značky, ale jejich identity – 

tváře, příběhy, fotografie z výroby a kontaktu; 
→  informace o výživových hodnotách potravin (pokud vaše cílová skupina zahrnuje i zákazníky zají-

mající se o zdravou výživu);
→  Recepty – zdroj inspirace pro ty, kdo si neví rady s výběrem surovin;
→  Cedulky se jmény prodavačů – navozují pocit osobitějšího přístupu k zákazníkům. 

Konkrétní komunikační prvky, které se osvědčily v rámci našeho testovacího prodeje, vám představíme 
v rámci školení.

6.4 ouT–SToRe koMunikaCe
Slouží především k tomu, abyste o sobě dali vědět svému okolí. S tím můžete začít již před otevřením 
obchodu. Sledujte dění ve svém okolí, připravte si materiály na infostánek a účastněte se akcí, které 
oslovují cílové skupiny podobné té vaší – ekologické a gastro festivaly, farmářská tržiště, jarmarky, sou-
sedské akce jako Zažít město jinak a podobně. Může vám to posloužit i jako přímý průzkum zájmu mezi 
cílovou skupinou: od zájemců si můžete vzít e-mail a pozvat je na slavnostní otevření. Tento postup se 
nám osvědčil – rozšířili jsme tak komunitu prvních vlaštovek o další zákazníky pro počáteční testovací 
prodej a získali dobrovolníky a fanoušky ochotné pomoci nám formou crowdsourcingu.

Dalším krokem je označení prodejny. My jsme si s  první prodejnou ukrytou ve dvoře mohli dovolit 
označení nemít, to však bylo dáno jednak naší komunitou prvních vlaštovek a také vysokou účinností 
našich komunikačních kanálů (viz kapitola Komunikační mix) vzhledem k naší pozici průkopníka. Po-
kud za vámi nestojí početná komunita tzv. prvních vlaštovek ani nemáte k dispozici vysoce sledované 
komunikační kanály, o to více bude důležitá lokální out–store komunikace v místě vašeho podnikání. 
Základem je dobře viditelné označení prodejny v průčelí domu – vývěsní štít a / nebo výstrč či stojka, na 
které si musíte vyřídit povolení na místním úřadě s dostatečným předstihem, minimálně dva měsíce 
před plánovaným otevřením.

6.5 koMunikaČní Mix
Komunikační mix je kombinace komunikačních kanálů či nástrojů, která vám umožní oslovit vaši cílo-
vou skupinu v co největší šíři jejího spektra.

Časy, kdy propagace znamenala utrácení horentních částek a vytváření zbytečného odpadu tradiční 
formou lineární komunikace a  reklamy (výlepy plakátů, roznos letáků, billboardy, inzerce a  reklama 
v médiích), již jsou naštěstí minulostí. Dnešní doba nabízí nespočet možností nízkorozpočtové, inter-
aktivní a zároveň bezodpadové propagace. V předchozích kapitolách jsme zmínili cesty, kterými může-
te zviditelnit obchod v offline světě. Dnes je samozřejmě nezbytností doplnit tyto metody využíváním 
online kanálů, kterých je mnoho. Není možné ani žádoucí používat všechny, doporučujeme zaměřit se 
na ty nejsledovanější a naučit se je využívat efektivně. 
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Nám se osvědčil mix webových stránek, Facebooku, Instagramu, newsletteru a neplacené mediální 
komunikace, přičemž web a Facebook jsou minimálním základem. Pokud je vaše cílová skupina využí-
vá, můžete zvážit i další kanály jako google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Snapchat apod., ale nastav-
te si určitý limit v jejich počtu, abyste nebyli všude a zároveň nikde pořádně. 

Základní práce s online komunikačními nástroji se dá většinou naučit svépomocí s využitím manuálů, 
tutoriálů apod., což ale samozřejmě vyžaduje nemalou časovou investici. Pokud tomu čas věnovat ne-
chcete, nejste technický typ nebo vám třeba nejsou sympatické sociální sítě, poptejte se mezi svými 
známými, zda by vám někdo nepomohl. Sociální sítě vám třeba mohou spravovat mladí studenti či 
dobrovolníci, kterým můžete nabídnout barterovou spolupráci – třeba výměnou za suroviny z vašeho 
obchodu.

Zde vám nabízíme obecný přehled doporučených komunikačních kanálů a  jejich základních funkcí. 
V rámci školení jej rozšíříme o pokročilejší funkce, konkrétní příklady a náhled do zákulisí našich komu-
nikačních nástrojů.

Web
Webové stránky jsou stále základem online komunikace. Dynamické prvky (aktuality, chat, diskuze, 
apod.) jim sice přebraly sociální sítě, web však stále tvoří pilíř vaší internetové prezentace – měl by ob-
sahovat všechny zásadní, dlouhodobě platné informace, na jejichž sdílení naopak nejsou vzhledem ke 
své proměnlivosti vhodné sociální sítě. Základem jsou praktické informace jako adresa, otevírací doba, 
kontakty, sortiment, návod, jak na bezobalový nákup. 

Můžete přidat i podrobnější informace o jednotlivých produktech a jejich dodavatelích či recepty – vše, 
co se vám buď nevejde do obchodu, nebo pokud jej chcete udržet v minimalistickém stylu, a nechcete 
jej proto zaplavit přemírou informačních cedulí. Užitečná sekce je také FAQ, neboli časté otázky, kde 
si zodpovězením nejčastěji kladených otázek ušetříte mnoho času  – část si zákazníci přečtou sami, 
ostatní na tuto sekci můžete odkazovat či je kopírovat třeba v diskuzích pod vašimi posty na sociálních 
sítích. E-shop drtivá většina světových Zero Waste obchodů nenabízí, neboť jeho realizace jde proti 
principu bezobalových obchodů. 

Prvním krokem je registrace domény (URL adresy) a webhostingu (úložiště pro web) od providera (po-
skytovatele) – ta je dostupná od cca 300 Kč ročně. Někteří poskytovatelé nabízejí registraci zdarma při 
objednání webhostingu.

Dále budete potřebovat systém správy webu – nejoblíbenějším je dnes Wordpress, který je dostupný 
v open source verzi zdarma. Nabízí velké množství šablon a pluginů (volitelných doplňků) které urychlí 
stavbu webu, a redakční systém, díky němuž můžete po menším zaškolení snadno přidávat příspěvky, 
i pokud se nevyznáte v ostatních funkcích, které svěříte svému asistentovi.

Vzhledem k tomu, že čím dál více uživatelů přistupuje na web z mobilních zařízení, je dnes důležitý tzv. 
responzivní web design, který umožňuje flexibilně přizpůsobit zobrazení webu na mobilních přístrojích 
s menším a jinak orientovaným displejem, než je tomu u počítače.

Podstatné je také SEO (Search engine optimization) neboli optimalizace pro vyhledávače či též opti-
malizace nalezitelnosti, která spočívá ve správném nastavení klíčových slov a dalších prvků, které váš 
web zvýhodní při vyhledávání vašimi potenciálními zákazníky.

Před spuštením webu je dobré nechat ho projít zkouškou testovacích uživatelů, které poprosíte 
o ozkoušení základní orientace na webu, případně jim můžete zadat konkrétní úkoly a poté dle jejich 
zpětné vazby případně web upravit.

Po spuštění webu je záhodno průběžně, alespoň jednou za rok, projít statistiky návštěvnosti webu, kde 
se dozvíte o demografii uživatelů, odkud se na váš web dostali a v jakých částech se nejvíce pohybují. 
To vám poslouží k vylepšení marketingové strategie, person a také samotného webu. K tomu můžete 
použít nástroj google Analytics, který je k dispozici zdarma.

https://webhosting.produkter.cz/
https://wordpress.org/
https://analytics.google.com/
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Facebook
Facebook je stále králem sociálních sítí. Ať je vám tento fenomén sympatický či nikoliv, ať máte osobní 
profil či se jeho zřízení bráníte, používání Facebooku se při provozování obchodu nevyplácí vyhýbat. 

Zřízení účtu na Facebooku je oproti webu otázkou chvilky. Naopak jeho správa může být časově ná-
ročnou záležitostí, vzhledem k tomu, že funguje v režimu tzv. kontinuální beta verze – narozdíl od pro-
gramů, u kterých si často můžete při vydání novější verze přečíst a vybrat, zda vám vyhovuje či nikoliv, 
vývojáři Facebooku průběžně mění jeho vzhled a funkce a vám nezbývá, než vývoj neustále sledovat 
a přizpůsobovat se, abyste mohli využívat novinek ve svůj prospěch.

Svou pozici si můžete zjednodušit tím, že budete využívat jednodušší základní verzi Facebooku, tedy 
tu, na kterou jste zvyklí u osobních profilů. Připravíte se tím však o celou řadu nástrojů komplexních 
nástrojů jako Ad Manager či Power Editor, které nabízí verze Business Facebook, která je stejně jako 
základní verze zdarma. Díky nim můžete mnohem rafinovaněji, systematičtěji a přesněji cílit na uživa-
tele dle jejich lokace, demografie, zájmů, jejich oblíbených témat a aktivit na Facebooku – ty poznáte 
díky podrobnějším statistikám (Insights) vašeho stávajícího publika. Právě díky možnostem přesného 
zacílení publika v sekci Ad Manager nabízí Facebook v dnešní době ekonomicky nejefektivnější formu 
placené, nízkorozpočtové reklamy – umožní vám neutrácet zbytečně za paušální formy reklamy.

Zásadním faktorem na Facebooku je rating vašeho profilu, respektive vašich postů. Podobně jako SEO 
ovlivňuje vyhledatelnosti webu, Facebook rating je algoritmus, který určuje viditelnost vašich postů 
v Newsfeedu (hlavní stránka). Vyhodnocuje četnost, atraktivitu, relevantnost, interaktivitu, sdílenost 
a mnoho dalších faktorů, podle kterých jejich zobrazení buď podporuje či potlačuje. Vliv má i čas publi-
kování, pestrost typů obsahu, délka textů (zpravidla platí: čím stručnější, tím lépe), formát obrázků či 
množství textu v nich vložených atd. Některé obsahy mohou být vyloženě penalizované, např. přímé 
odkazy na Youtube, web apod. Nahradit je můžete dalšími, pokročilejšími typy nativního Facebook ob-
sahu jako je Video, Live (živé přenosy), Slideshow (sekvence fotografií) či Canvas (kompilace obsáhlej-
ších informací). 

Pokud začínáte od nuly, bude pro vaše zviditelnění a získání relevantních fanoušku z regionu kromě ze-
měpisného cílení důležitá také obeznámenost a aktivita v tématických či místních skupinách, případně 
partnerství s jinými stránkami a spolupráce s jejich správci.

Budete-li Facebook spravovat ve více lidech, bude třeba se domluvit na strategii, přehledném systému 
kompetencí a vytvořit sdílený plán postů.

Ačkoli se to na první pohled může zdát, Facebook už dávno nefunguje jako jednoduchá nástěnka, na 
kterou můžete vložit, co a kdy vás zrovna napadne. Jde o velmi komplexní nástroj, především pokud 
jde o jeho verzi pro obchodníky. Doporučujeme proto bližší seznámení se s jeho pokročilými funkcemi, 
ať už samostudiem tutoriálů na Facebooku, v rámci našeho školení či jiných školení zaměřených na 
Facebook marketing.

https://business.facebook.com/


42

instagram
Instagram je velmi progresivní sociální síť, která počtem uživatelů postupně dohání Facebook. Jeho 
obsah stojí na vizuálně atraktivních, zajímavých fotografiích a  krátkých videích, případně jejich do-
časně zobrazitelných sériích (tzv. instastories) – právě tyto typy obsahu Instagram postupně přebírá 
Facebooku. Texty jsou zde naopak zpravidla kratší, doprovázené tzv. hashtagy, tedy klíčovými slovy, 
které umožňují vyhledávání postů dle jejich témat, například #zerowaste. 

Klíčem k úspěchu a sledovanosti postů je získání tzv. followerů, tedy lidí, kteří odebírají a sdílí pravi-
delně vaše příspěvky ve svém Newsfeedu. Důležití jsou pak tzv. influenceři, tedy vlivné osoby s velkým 
množstvím followerů, kteří vám mohou pomoci dostat váš obsah k většímu publiku.

Pokud nemáte talent na vytvářeních kvalitních fotografiií a videí, práci s filtry a další postprodukcí fo-
tek, pokuste se oslovit své fanoušky, zda by vám s tím nemohli pomoci. Instagram je velmi dobře pro-
pojitelný s vaším profilem na Facebooku, získáte tím tedy cenný obsah pro oba kanály. Jak Facebook, 
tak Instagram navíc umožňují přidání pluginů do vašich webových stránek, čímž na nich můžete vyře-
šit sekci novinek, a ušetřit si tak další práci. 

newsletter
E–mailový newsletter je nástrojem vhodným pro oslovení té části cílové skupiny, která buď není na so-
ciálních sítích, nebo je využívá pouze minimálně (například pouze pro komunikaci) a aktivně nesleduje 
svůj Newsfeed ani váš profil. V ideálním případě by jeho obsah měl být spíš stručný a pro komplexnější 
informace odkazovat na web. Obrázky by měly být dostatečně komprimované, abyste příjemcům ne-
zahltili e-mailovou schránku. Rozesílat jej můžete buď v pravidelných intervalech (ne častěji než jed-
nou týdně), nebo pouze tehdy, když se vám nahromadí mnoho novinek či aktuálních sdělení.

Nástrojů na komponování a rozesílání newsletterů je dostupno více, velmi populární je mezi nimi služ-
ba Mailchimp, která je nově k dispozici i jako mobilní aplikace, a do 2 000 adresátů ji můžete využívat 
zdarma.
Adresy uživatelů můžete sbírat buď offline – formou úpisových archů přímo v obchodě či na akcích, 
kterých se zúčastníte, nebo online – prostřednictvím pluginů na vašich webových stránkách či Face-
booku, kde vám adresy z mailing listu mohou pomoci k lepšímu zacílení reklamy. 

Mediální komunikace
I v době sociálních sítí jsou účinným kanálem pro oslovení nových zákazníků média. Ta klasická (tisk, 
televize a rozhlas) vám pomohou oslovit publikum, k němuž se nedostanete prostřednictvím filtrované 
komunikace na sociálních sítích (tzv. „mimo vaši bublinu“). Moderní média (on-line magazíny a online 
verze tištěných médií, streamovací televize) pak pomohou i s virálním šířením vašeho projektu, napří-
klad rating Facebooku kladně hodnotí sdílení zpravodajství.

Klíčem k zaujetí médií je mít zajímavý příběh a umět ho stručně převyprávět. Vyplatí se mít také připra-
ven úderný claim, který se bude hodit do titulku, například „První bezodpadový obchod v Plzni otevře 
již tuto sobotu!“. Je důležité vyvolat vlnu zájmu hned na začátku, po otevření již zmíněná údernost a za-
jímavost opadá.

Dalším krokem bude sepsat tiskovou zprávu (TZ – inspirovat se můžete našimi TZ k otevření druhého 
obchodu) a sestavit medialist, neboli seznam kontaktů na novináře, kteří by mohli mít o dané téma 

https://www.instagram.com/
https://mailchimp.com/
https://drive.google.com/drive/folders/0B0VkxBiF-FGFMjB5U2FaUmQ3cjg
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zájem. Jejich kontakty jsou většinou dohledatelné na internetu. Pokud neseženete přímé kontakty, je 
možné také poslat TZ na hlavní kontaktní adresu daného média. Nezapomeňte na ČTK, která zprávy 
rozesílá dále. Novináře obešlete s dostatečným předstihem (dle periodicity média) pokud možno osob-
ně, e-mailem se stručným shrnutím TZ v těle mailu s chytlavým předmětem vycházejícím z titulku vaší 
TZ. Pár dní po odeslání můžete klíčové novináře obvolat s dotazem, zda váš e-mail obdrželi.

Pokud budete otevírat obchod ve větším městě (krajská města a města nad 20 000 obyvatel), nebojte 
se oslovit i velká celostátní média. V menších městech se spíše vyplatí zaměřit se na regionální deníky 
a věstníky, případně regionální přílohy velkých deníků či místní rozhlasové stanice. Otevření obchodů, 
které projdou naším programem školení, zkomunikujeme i v rámci našich TZ, kterými média informu-
jeme o vývoji našeho projektu „Bezobalová republika“ podpořeného Ministerstvem životního prostředí 
ČR. 

Crowdfunding
Crowdfunding, neboli veřejná sbírka peněz, není pouze jedním z možných zdrojů (ko)financování va-
šeho projektu, jak je zmíněno ve finanční části manuálu. Je také dobrým marketingovým nástrojem 
k propagaci a zároveň k ověření reálné poptávky po vašem projektu i k získání retenčních zákazníků. 

Může to být pro vás vhodná cesta, pokud chcete otevřít obchod ve větším městě a pokud disponuje-
te komunikačními kanálu s velkým zásahem, výraznější základnou podporovatelů na sociálních sítích 
(v řádu tisíců) a vlivnými partnery (influencery), kteří mohou sdílením podpořit vaši kampaň. 

Více o crowdfundingu se můžete dozvědět v přednášce Jak na crowdfunding, kde získáte úvodní brie-
fing o crowdfundingu obecně, ale i konkrétní zkušenosti a pohled do zákulisí úspěšné kampaně Bez-
obalu – přes odkaz se dostanete k záznamu přednášky včetně úvodní prezentace a dalších materiálů.

https://www.facebook.com/events/884146365065696/?active_tab=discussion


44

➆ Praxe v bezobalu

základní hodnoty našeho bezobalového obchodu

➊  dodávání zboží ve vratných obalech. Pokud jsou obaly jednorázové, pak v co největších objemech. 
U nevratných obalů hledíme na možnost druhotného využití.

➋  upřednostnění lokálních výrobců/pěstitelů. Podpora lokálního podnikání, preference konzuma-
ce výrobků a plodin, které jsou nám přirozeně blízké a na které je lidský organismus nastavený.

➌  upřednostnění výpěstků/výrobků z původem v ekologickém nebo bio režimu. 

➍  upřednostnění zboží známého původu (přímé propojení s výrobcem/pěstitelem) – princip „direct 
trade“. Můžeme také lépe poznat, zda má výrobce/pěstitel vyšší cíle nebo je primárním cílem zisk.

7.1 PRoSToRy a MíSTo
hledání
Před vyhledáním vhodného místa pro prodejnu je třeba se zamyslet nad následujícími klíčovými otáz-
kami:

➊  jaké cíle by měla prodejna naplňovat? Velikost a  uspořádání plochy prostoru prodejny by mělo 
odpovídat plánovanému využití. Na malý obchůdek s potravinami stačí plocha již kolem 20 m2 plus 
zhruba stejně velké zázemí (sklad, prostor na mytí a uložení nádob, WC). Pokud plánujete i sorti-
ment stáčené drogerie, je třeba se nejprve poradit na místní hygieně, zda budou požadovat odděle-
nou místnost (setkali jsme se s rozdílnými přístupy). Budete tedy potřebovat buď další prodejní míst-
nost nebo alespoň větší prostor s logickou možností alespoň částečného oddělení obou sortimentů 
(aby nebyly promíchané). Pokud plánujete k prodejně ještě něco navíc – např. kavárnu, restauraci se 
sezením – bude nutné, kromě prostoru navíc, ještě splnit další požadavky (nucené větrání, zákaz-
nická toaleta). Pokud plánujete prodejnu se samoobslužným provozem, počítejte s větší plochou.

➋  jaká je cílová skupina? Na jakou skupinu zákazníků budete svým sortimentem mířit? Kde se daná 
cílová skupina nejčastěji pohybuje, jaká místa je zvyklá navštěvovat? Můžete využít synergie s kon-
kurencí, spolupráce (podobné projekty, alternativní ulice, shopping mall)? Často má větší efekt loka-
lizovat se do místa, kde již jsou podobné aktivity, než do místa, kde zaručeně není žádná konkurence 
– lidé jsou zvyklí tam chodit. Velmi zajímavá možnost je lokalizace ve velkém nákupním centru – 
koncentrace potenciálních zákazníků je zde velká. Odvrácenou stranou je vysoká cena nájmu, nut-
nost přizpůsobit se (otvírací doba) a samozřejmě celková neudržitelnost tohoto konceptu.

➌  jaká je v místě koupěschopnost? Velikost a uspořádání prostor je dobré přizpůsobit i koupěschop-
nosti zákazníků. Jak velký obchod je pro danou lokalitu ekonomicky udržitelný?

➍  je třeba mít možnost parkování? V bezobalových obchodech lidé často dělají větší nákupy, použí-
vají skleněné dózy, nákupy bývají těžké na odnesení. Možnost parkování je velká výhoda. Dost často 
se to neslučuje s potřebou být na hlavní obchodní ulici (takové ulice/náměstí bývají bez možnosti 
vjezdu či parkování). Potom je na zvážení – také vzhledem k prvnímu bodu – jaká vlastnost je pro 
váš koncept důležitější.

➎  kolik mě budou prostory stát? Cena za pronájem a rekonstrukci prostor je klíčová. Pokud s podni-
káním začínáte a nemáte rezervy, může být pro vás cena nájmu v nejlepší lokalitě města nedosaži-
telná. Dále je třeba připočítat počáteční jednorázovou investici na uvedení prostor do stavu podle 
vašeho záměru a podle požadavků příslušných úřadů. Je dobré si tyto požadavky a možnosti prosto-
ru dobře prověřit před podpisem nájemní smlouvy, vyhnete se pak neočekávaným výdajům. Velká 
výhoda je již existující kolaudace prostor jako prodejna, nejlépe jako prodejna potravin (případně 
restaurace) – tam pak není nutné dělat zásadní změny v dispozicích. 
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➏  dopravím do obchodu zboží? Prodávaný sortiment je objemný a těžký – nákup surovin bez jedno-
rázových obalů zásobování v objemech 25 – 50 kg. Je tedy zásadní mít možnost bezbariérového pří-
stupu do skladu, v lepším případě jinou cestou než přes prostor prodejny. Například prostory v patře 
bez výtahu nelze doporučit.

➐  jakým způsobem prostory vyhledám? Prvním zdrojem jsou realitní servery. Výborně fungují osob-
ní návštěvy preferovaných lokalit a hledání „v terénu“. Dobrým zdrojem jsou prostory ve vlastnictví 
měst. Nabídnutá výše nájemného nebývá jediným kritériem při pronajímání od radnic. Vzhledem 
k přidané hodnotě bezobalového podnikání je možné vyjednat i nižší nájemné. Pozor, jednání s rad-
nicí nebývá úplně jednoduché a často to prodlouží dobu, než prodejnu otevřete. V dnešní době také 
vznikají zajímavé komunitní projekty. Jednak bývají spojené s revitalizací zanadbaných areálů na za-
jímavých místech měst a také kolem sebe slučují stejnou cílovou skupinu obyvatel.

7.2 PříPRaVa a adMiniSTRaTiVa
Plánování prostoru
Plánování bezobalové prodejny se od standardní prodejny potravin liší v několika zásadních oblastech.

za prvé jsou to nároky na prostor. Prodejní plocha vám umožní vystavení menšího množství položek 
než při obalovém systému prodeje. U nás v prodejnách vychází cca 100 ks položek na 10 m2 jak u sa-
moobslužného, tak u obslužného systému prodeje. Nárok na skladové prostory je do velké míry závislý 
také na obratu, který vaše prodejna bude mít. Dále je pro vás důležitá mycí místnost s možností sušení 
nádob, která v  zázemí také zabírá dodatečné místo. U  námi provozovaných prodejen se nám zatím 
osvědčil poměr 1:1 podlahová plocha prodejny:podlahová plocha zázemí prodejny. 

jednotlivé úřady
Dle dosavadního účelu užívání prostoru vás čeká jedna z následujících možností:

→  Kolaudace/rekolaudace prostoru

→  Změna užívání prostoru

→  Pouhé ohlášení činnosti

Váš místně příslušný stavební úřad archivuje záznamy z  užívání prostoru a  s  písemným souhlasem 
vlastníka prostoru vám umožní do archivu daného objektu nahlédnout. Doporučujeme před jakýmko-
liv plánováním stavební úřad co nejdříve navštívit a konzultovat nezbytný postup. Hrubou představu si 
udělejte ještě před pronajmutím prostoru, abyste následně neztráceli čas.

Prvním krokem pro vás bude detailní rozplánování prostoru jež musí splňovat hygienické požadavky 
a požadavky na požární bezpečnost. Tento plán a k němu příslušející zprávy poté podáte na stavební 
úřad, hasiče a hygienickou stanici. Pokud se všechny úřady k dokumentaci vyjádří pozitivně, znamená 
to pro vás, že souhlasí s navrhovaným plánovaným stavem a nevidí překážky pro budoucí kolaudaci. 
Zmíněné úřady mají vyjadřovací lhůtu 30 dní, která pro vás může být velmi nepříjemná, pokud máte 
pronajatý prostor a nemůžete dělat stavební úpravy, jelikož nemáte povolenou stavbu. Za předpokla-
du, že nemáte v plánu stavební úpravy, tak se alespoň můžete zabývat vybavováním prostoru. Obecně 
bychom ale doporučili tento krok udělat ještě před pronájmem prostoru, jelikož budete mít větší jisto-
tu jeho schválení.

Po vyjádření od jednotlivých úřadů obdržíte povolení stavby a můžete začít. S dostatečným předstihem 
se se všemi dohodněte na kolaudačním dnu. Obvyklý postup je, že stavební úřad vyhlásí kolaudační 
den, na který pozve zbylé dva úřady. Pokud se tyto nemohou v daný kolaudační den zúčastnit, tak mu-
síte zajistit jejich návštěvu před daným datem, jelikož stavební úřad potřebuje pozitivní posudek jak od 
hasičů, tak od hygienické stanice pro to, aby mohli kolaudaci schválit. Pro účely kolaudace by prostor 
měl být připravený k užívání, a tedy již vybavený tak, jak to v realitě bude. Obvykle se tolerují drobné 
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nedodělávky, ze kterých je patrný finální stav56. Mějte však na paměti, že pro kolaudaci potřebujete 
veškeré revize týkající se vašeho prostoru.
V závislosti na lokalitě se budete při přípravě prostoru setkávat s různými úřady, jež budou nezbytné při 
cestě ke kolaudaci prostoru: 

→  hygienická stanice
→  hasiči – požární bezpečnost
→  Stavební úřad – Stavební úřad je ve výsledku ten, který kolaudaci prostoru posvěcuje po získání 

souhlasu od hasičů a hygienické stanice.

S následujícími úřady se můžete setkat pouze v některých lokalitách:
→  Úřad zabývající se dopravní situací lokality
→  Památkový úřad

Revize a další dokumenty, které se mohou týkat vašeho prostoru
Opět doporučujeme průběžně konzultovat s vaším stavebním úřadem, jelikož se požadavky liší úřad 
od úřadu.
→  revize elektrických rozvodů
→  topná a tlaková zkouška ústředního topení
→  tlaková zkouška vnitřních rozvodů vody
→  zkouška těsnosti vnitřní kanalizace
→  zkoušku těsnosti a pevnosti plynovodu, případná zpráva o zprovoznění a zaregulování kotle a jeho 

odkouření (zpráva o revizi spalinové cesty)
→  revize vzduchotechniky
→  hygienické měření hluku

Stavba
→  prohlášení o shodě k jednotlivým použitým materiálům
→  prohlášení o shodě od stavební firmy
→  potvrzení o zákonné likvidaci odpadů

Vypracování podkladů pro účely schválení kolaudace
Podklady pro stavební úřad musí vypracovávat autorizovaný odborník. Jedná se o  všechny tři části, 
stavební, hygienickou i požární. V případě kolaudace musíte spolupracovat s autorizovanými inženýry, 
jež mají oprávnění v dané oblasti vypracovávat technické zprávy a výkresy. Zprávy i výkresy podávané 
na stavební úřad musí být opatřeny kulatým razítkem, identifikací odpovědného odborníka a jeho pod-
pisem.

7.3 hygieniCké PředPoklady
Nároky na bezobalovou prodejnu se v mnohém liší od prodejny standardní. Problémem stále zůstává 
nejednotnost výkladu hygienických norem a výsledná nedokonalá přenositelnost praxe v rámci repub-
liky. Doporučujeme vaše plány průběžně konzultovat s místní hygienickou stanicí. Detaily plánování 
jednotlivých místností a procesů jsou příliš specifické pro popis v rámci manuálu. Zde se budeme zabý-
vat obecnějším popisem, jež si musíte v rámci svého finálního prostoru rozpracovat individuálně.

Sklad 
Sklad otevřených potravin musí být stavebně oddělen od přípravny, která je místností pro manipulaci 
s otevřenými potravinami za účelem doplňování nádob. Tato přípravna může být oficiálně na prodejně. 
Z důvodu rizika kontaminace není povoleno mít přípravnu v místnosti skladu. Do skladu mají přístup 
pouze zaměstnanci prodejny. Záchody nesmí mít dveře přímo do skladu. Samotná místnost záchodu 
musí být oddělena minimálně dvěma dveřmi. 
Sklad samozřejmě musí splňovat maximální teplotu a vlhkost skladovaných potravin. Z tohoto důvodu 
musí být ve skladu umístěn kalibrovaný teploměr a vlhkoměr.

56   Nenamontované baterie, nábytek neukotvený ve zdi, nezapojené odpady apod.
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Sociální zařízení a úklidová místnost
Nároky na sociální zařízení se liší podle plánovaného počtu zaměstnanců, kteří se na prodejně budou 
vyskytovat ve stejný čas. Do 5 zaměstnanců vám stačí jeden záchod bez rozdělení páni/dámy. Od pěti 
zaměstnanců je rozdělení povinné. Záchody nesmí využívat zákazníci. Pokud chcete mít záchod pro 
zákazníky, tak cesta k němu nesmí vést přes sklad. V prodejně dále musíte mít úklidovou místnost a vý-
levku. Voda z úklidu se vylévá do výlevky. Pro mnohé prostory se jedná o stavební komplikaci, jelikož 
výlevka potřebuje přípojku na odpad, teplou a studenou vodu.

Šatna/denní místnost 
V případě, že máte v prodejně zaměstnance, musíte mít vyřešenou šatnu. Tato může sestávat z pouhé 
skříně, musí se však jednat o stavebně oddělenou „místnost“.
Odvětrání prostor – ideální odvětrání pro vás je u místností, kde máte okna. Jedná se tedy o pasivní 
odvětrání oknem. V  místnostech, kde okna nejsou a  je v  nich sklad, mycí místnost, šatna či prodej-
na, budete pravděpodobně muset zajistit aktivní odvětrání vzduchotechnikou. U mycí místnosti má 
odvětrání praktický význam kvůli vlhkosti. Aktivní vzduchotechnika je nákladné vybavení, kterému se 
budete chtít vyhnout, pokud to bude možné.

Počet dřezů a umyvadel 
U prodejen, které provozuje Bezobalu, se nám nikdy nepodařilo snížit počet umyvadel na úroveň počtu 
pracovníků na prodejně. Jedná se o  obtěžující stav, který je však nutné splnit. Jedno umyvadlo patří 
k sociálnímu zařízení. Druhý dřez náleží k mycí oblasti pro mytí provozních nástrojů a nádob, k tomuto 
dřezu patří třetí umývadlo na mytí rukou. V případě, že chcete v denní místnosti připravovat čaj/kávu 
pro zaměstnance, potřebujete ještě čtvrtý dřez na nádobí pro personál. Pokud budete porcovat čerstvé 
produkty jako sýry, tofu, pomazánky, tak k tomu náleží kombinace umyvadlo a dřez stačí v mycí míst-
nosti, zde je spíš na uvážení, zda je to pro vás praktické.
Další drobnosti – ke každému místu s umývadlem/dřezem náleží držák na jednorázové papírové utěr-
ky. Látkové utěrky a ručníky nejsou z hygienických důvodů povoleny. Dále pak u umývadel/dřezů musí 
být dávkovače na mýdla. Odpadkové koše musí být zavírací. 
Další detaily a tipy budeme rozebírat prakticky na školení v prodejnách.
 

7.4 dRoBnoSTi Před oTeVřeníM a nezařadiTelné PoznáMky
→  Provozovnu musíte ohlásit na živnostenském úřadě57 nejpozději 3 dny před zahájením činnosti.
→  Dále musíte provozovnu ohlásit na SZPI v den zahájení činnosti.
→  Dle ŽÚ musíte prodejnu označit povinnými údaji – název obchodní firmy (jméno a příjmení u fyzic-

kých osob), sídlo firmy; IČ; odpovědný vedoucí a provozní doba.
→  Označení prodeje alkoholu v případě, že budete nějaký alkohol prodávat. Upozorňujeme, že prodej 

alkoholu nad 15 % je koncesovanou živností – koncesi případně vyřídíte na živnostenském úřadě.
→  EET registrace a označení pokladního místa – více viz kapitola EET.
→  Zajištění likvidace odpadu, i tříděného. Na rozdíl od ostatních maloobchodních provozů produkuje 

bezobalová prodejna zanedbatelné množství odpadu, přesto musíte mít zajištěnou jeho likvidaci. 
Pokud nezaplníte popelnici, můžete se zkusit domluvit se sousedními podniky na sdílení – potřebu-
jete ale papírové potvrzení o likvidaci pro kontroly a stavební úřad. Stejně tak u tříděného odpadu, 
u kterého se toto dá vyřešit občasným odvozem do sběrného dvora, od kterého opět potřebujete 
dokument jako podklad pro kontroly.

→  Provoz prodejny potravin schvaluje hygiena, ale kontroluje SZPI! Tento nesoulad může způsobovat 
trable při kontrole je dobré být na to připraven.

→  Bio certifikace – slouží k  tomu, aby byla pohlídaná kvalita potravin (nebo jiných výrobků) během 
celého cesty od vypěstování až po prodej konečnému spotřebiteli, tedy aby měl jistotu, že kupuje 
opravdu produkt v biokvalitě. Pro bezobalové obchody je komplikace v tom, že jakmile se manipulu-
je s otevřenou bio-potravinou, je třeba nechat provozovnu certifikovat. Certifikovat je nutné každý 
rok znovu, což je spojeno s administrativou a výdajem (cena je dle velikosti provozu). Certifikačními 
autoritami jsou u nás 4 společnosti.

57   Od roku 2012 se prodej lihovin velmi zpřísnil a stáčené lihoviny už nepřicházejí v úvahu. Jedinou možností 
bezobalového prodeje tvrdého alkoholu je tak prodej ve vratných lahvích.
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➇ síť dodavatelů 

V  rámci rešerše dodavatelské sítě hledáme zodpovědné lokální výrobce a  dodavatele, kteří budou 
ochotni distribuovat zboží v  opakovatelně použitelných obalech a  zohlednit v  prodejní ceně úsporu 
za náklady spojené s distribucí v jednorázových obalech (obalové materiály, balící linky, výdaje na re-
klamu, PR a marketing; listovné a regálné vybírané supermarkety atd.). Několik menších dodavatelů 
jsme již našli a hledáme dále. Výzvou a během na dlouhou trať je však přesvědčení velkých dodavatelů, 
kteří, vzhledem ke své setrvačnosti, nejsou tolik flexibilní jako menší provozy. Mají zažité skladovací, 
logistické či marketingové procedury, které je z jejich pohledu obtížné měnit. Věříme však, že podob-
ně jako v zahraničí se nechají časem namotivovat rostoucí poptávkou po bezobalovém zboží. I u nás 
každým dnem přibývá uvědomělých spotřebitelů, kteří mají zájem o  férovější a  transparentnější trh 
a kteří chtějí platit pouze za obsah a jeho kvalitu, nikoliv za pro ně nepotřebné, skryté náklady spojené 
s obalem.

8.1 jak zíSkáVáMe dodaVaTele?
Inspiraci získáváme v  obchodech s  podobným, ale baleným sortimentem (zdravé výživy, farmářské 
prodejny, v menší míře supermarkety):

→  inspirace od bezobalových obchodů (časem vznikne Asociace bezobalových obchodů, databáze 
bezobalových dodavatelů);

→  vlastní zkušenost (naše oblíbené produkty);
→  tipy od zákazníků (poslouchejte zákazníky, ptejte se jich);
→  lokální trhy (u stánků najdete malé, začínající lokální dodavatele, kteří většinou vyrábějí poctivě, po 

domácku);
→  internet (vyhledávače, databáze farmářů, stránky různých asociací a unií výrobců, pěstitelů, apod.);
→  přímé oslovení dodavatelem (např. na základě výzvy v médiích – facebook, www stránky, lokální 

periodikum);
→  obejití velkoobchodu (má smysl pouze při větších odběrech, při malých odběrech ušetříte na ceně 

méně, než stojí váš čas strávený komunikací s dalším dodavatelem, navíc ztrácíte možnost získat 
větší slevy od velkoobchodu za objem odběru);

→  veletrhy (české – Biostyl i zahraniční – Biofach);
→  poptávkové systémy (např. e-poptavka).

8.2 dělení dodaVaTelů
lokálnost 
(lokální – do 100 km, čeští, evropští, světoví)
 Stanovení lokálnosti dodavatelů je individuální. Navržená hranice 100 km je „opsaná“ z jednoho ital-
ského modelu. Je to obchod s potravinami, kde vše pochází maximálně z této vzdálenosti a mají vše, co 
člověk potřebuje k životu. V našich klimatických podmínkách je obtížnější zásobit se všemi potřebnými 
potravinami z takového okolí, ale je třeba se o to snažit. Kolektivizace českého zemědělství, rozorání 
mezí a  následné zaměření na velkoplošné pěstování několika hlavních plodin způsobilo, že plodiny, 
které se zde dříve běžně pěstovaly, se musí dovážet (např. jáhly, luštěniny, některé druhy ovoce). V 90. 
letech se zase zemědělství přeorientovalo na plodiny, které jsou nejvíc dotované (deformace tedy trvá, 
jenom z jiného důvodu).

způsob pěstování/výroby 
(konvenční, v ekologickém režimu, bio, biodynamické, fair trade, direct trade)
Cena, za výrobek/výpěstek přijde na náš talíř, která není vyjádřitelná pouze v penězích, ale také v tom, 
jak velkou pomyslnou jizvu za sebou výrobek zanechá na životním prostředí, ale i na lidské společnosti. 
Typickým zákazníkem bezobalového obchodu je člověk, kterého zajímají oba tyto aspekty. Ideální je, 
pokud výrobce sami známe a víme, jakým způsobem výrobek vzniká. Pokud ho neznáme, certifikace 
zaručí, že jsou dané ekologické či etické standardy splněny. Je potřeba také brát v úvahu cenu a dostup-
nost produktů. U některých položek se ekologická produkce špatně shání nebo je příliš drahá. Pak je 
třeba volit konvenční sortiment nebo daný produkt nemít vůbec (případně nahradit podobným).
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Výroba/obchod 
(prvovýrobci, distributoři)
Velké lákadlo je nakupovat veškeré zboží přímo od pěstitelů či výrobců. Přímý odběr sice zaručí nižší 
nákupní cenu, ale je to vyvážené obrovským nárůstem práce při vyhledávání a domlouvání s dodava-
teli a pak při objednávání, naskladňování a vyúčtování zboží. V malých provozech, kde většina činností 
probíhá svépomocí, je třeba velmi pečlivě vážit tento aspekt. U výrobců se ovšem lépe domlouvá bez-
obalové dodávání, než u dalších mezičlánků dodavatelského řetězce.

Velikost 
(jeden člověk × tisíce zaměstnanců)
 Malí dodavatelé bývají flexibilnější z hlediska velikosti, četnosti objednávek a také z hlediska způso-
bu balení. Také se s nimi dá domluvit úprava výrobku na míru. Často ovšem nedisponují svou vlastní 
dopravou a dodání externí dopravou zahrnuje nechtěné balení proti poškození. Větší společnosti mají 
hygienické standardy provozovny nastavené na balenou produkci a bývá u nich složitější domluvit pro 
malou část produkce jiné zacházení. Pro takové provozy je nebalení paradoxně vícenáklad v podobě ne-
standardního odklonění linky, poučení zaměstnanců o novém postupu, změny v logistice, pokladním 
a skladovém systému. Problém pak nastává ve velkoobchodním nacenění takových produktů (více viz 
kap. Cenotvorba). U velkých firem pak nejvíce záleží na tom, jak má osvícené majitele/vedení. Pokud 
chtějí myšlence bezobalovosti pomoci na svět, překonají i tyto překážky.

dPh 
(plátci × neplátci)
 Když provozovaný obchod překročí obrat 1 mil. Kč, stává se plátcem DPH. Začne být výhodnější naku-
povat zboží od plátců DPH – tedy od větších dodavatelů. Malí dodavatelé z okolí jsou tím vlastně diskri-
minovaní a musíte zdražit buď vy nebo přesvědčit dodavatele o snížení nákupní ceny. 
Seznam konkrétních dodavatelů, se kterými jsme si za dobu naší existence vybudovali dobré vztahy 
a vyjednali vzájemné podmínky splňující nastavená kritéria pro bezobalové dodavatele, budeme se zá-
jemci sdílet v rámci návazného školení.
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➈ Prodejna

9.1 zPůSoB PRoVozu
Samoobsluha × obsluha
Volba způsobu nakupování by měla být zvážena již před zařizováním prodejny. Zařízení se může pod-
statně lišit (provozní nádoby, pokladní systém, vybavení váhami), stejně tak logika uspořádání prodej-
ny.

kompletně Bo × Částečně
Zde doporučujeme spíše oba způsoby prodeje nemíchat. Komplikuje to následně provoz i komunikační 
strategii vůči zákazníkům. Bezobalový prodej znamená jiný (komplikovanější) způsob nastavení vnitř-
ních procesů a čím menší část prodejny je takto provozována, tím větší poměrné náklady je třeba vy-
nakládat.

9.2 PRoVozní PRaVidla
Provozní řád
 Vnitřní pravidla provozu prodejny („návod na použití prodejny“) zachycují postupy, kterými probíhá 
denní provoz v prodejně. Slouží pro vnitřní potřebu, měl by reálně popisovat pracovní procesy tak, aby 
se s nimi mohli rychle seznámit noví zaměstnanci.

haCCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je 
nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které sou-
visejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, 
tedy spotřebiteli. Toto je jakási podrobněji zpracovaná část provozního řádu týkající se cesty potravin 
v provozu (průběžná kontrola zboží, kontroly škůdců, hlídání teploty a vlhkosti – vedení záznamů).

9.3 ManiPulaCe Se zBožíM
Každé zboží má specifické požadavky na skladování, které zajistí aby se nezkazilo, případně se nesnížila 
kvalita během jeho životnosti. Je potřeba si takové požadavky analyzovat za pomocí dodavatele/vý-
robce, který by to měl vědět nejlépe. Případně testovat – řada z dodavatelů se setkává s bezobalovým 
prodejem poprvé a zkoumá možnosti.

→  Cesta zboží – Přijetí do skladu a kontrola, nasypávání do provozních nádob, prodej, reklamace.

→  Skladování – V uzavřených obalech, ne úplně na zemi (paleta, podlážka), zajištění teploty a vlhkosti 
dle specifikací zboží od výrobce (nejčastěji 25 °C a 75 %).

→  doplňování zboží – V přípravně, ne ve skladu.

→  Systém nádob a provozního nádobí – Co nejvíce variabilní a přizpůsobené zavedenému systému, 
urychlení prodeje

→  nádoby – Certifikace na styk s potravinami.

9.4 PRodejní SySTéM
 Pokladní systém s eeT a skladový systém
Pro bezobalový obchod jsou důležité Propojení s váhou, obsluha × samoobsluha, výkazy pro účetnictví

inventury
Při bezobalové prodeji dochází k výraznějšímu úbytku zboží než při standardním prodeji (více viz kapi-
tola Cenotvorba). Inventury je z účetních důvodů nutné dělat na přelomu roku. Právě kvůli úbytkům 
zboží a lepší kontrole stavu zásob je lepší je dělat častěji.



51

9.5 oSTaTní PRoVozní záležiToSTi
Mytí a sušení nádob
Znovupoužitelné obaly tvoří základ provozu bezobalového obchodu. Používají se jednak při styku s do-
davatelem, ale také při nasypávání objednávek pro větší odběratele a v neposlední řadě také v zákaz-
nickém bazaru sklenic. Dobré je tedy vyčlenit na mytí a sušení dost prostoru, myčka nádobí je velmi 
dobrý pomocník. 

uspořádání prodejny

➊   Rozmístění zboží v prodejně – Důležité je, aby obslužné položky byly umístěny v blízkostí proda-
vače, aby na nejprodávanější položky byly dobře dostupné. Dale by nemělo být blízko u sebe zboží, 
které se může navzájem pachově ovlivnit.

➋  Prodejní pult – Praktické je umístění prodejního pultu do strategického místa, odkud má 
  prodavač dobrý výhled do prostoru prodejny a  zároveň ke vchodu. Velikost prodejníh pultu musí 

reflektovat větší nároky bezobalového prodeje na prostor – nákupy bývají objemnější a je potřeba 
s nimi více manipulovat, než v klasické prodejně.

➌   umístění přístrojů – Které využívají zákazníci. Prodejnu můžete mít vybavenou např. zákaznickou 
váhou, mlýnky na kávu, obilí, přístrojem na výrobu oříškových másel, apod. Je dobré mít tyto pří-
stroje pod pravidelným dohledem, aby nedocházelo k jejich špatné manipulaci zákazníky.

➍   informace – Jak se nakupuje. Lidé neznají tento (staro)nový způsob nakupování a je dobré mít v pro-
dejně přehledné popisky, jak nakupovat. Ideální je zákazníky seznámit osobně, ale vždy na to není 
čas a tápající zákazník se může polekat a odejít.

➎   dětský koutek – Velmi užitečný nástroj pro maminky s dětmi, které tvoří významnou část klientely.

Bazar nádob
Je to velmi praktický nástroj, jak zákazníkům umožnit bezobalové nakupování, přestože s sebou ne-
mají žádnou nádobu. Zákazníci často nemají zájem o nákup nových dóz či pytlíků, ať už z důvodu ceny 
nebo protože je nepotřebují. A lidem naopak doma přebývají sklenice, které lze dále využít. Pro případ-
nou kontrolu hygieny je třeba mít sepsaný řád používání těchto nádob, včetně jejich vymývání.

9.6 PRoVoz
otvírací doba 
Měla by odpovídat zvyklostem v dané lokalitě. Zároveň je dobré sledovat, jak mění zaběhlé obchody 
s podobným sortimentem otvírací dobu během roku (vliv svátků, lokálních akcí, oslav, atd.).

Provoz pokladen 
Odbavování zákazníků u pultu/pokladny je časově náročnější než ve standardních potravinách. V pří-
padě obslužného prodeje je třeba odvážit nádobu, donést zboží, nasypat, zvážit, namarkovat, odnést 
zboží zpět. V  případě samoobslužného prodeje přejde část činností na zákazníka. Zákazník ale zase 
vyžaduje vyšší míru asistence – minimálně, když tento způsob nakupování teprve objevuje. Kvalitní 
a přehledně zavedený pokladní systém velmi usnadňuje práci a zkracuje dobu obsluhy.

objednávání a příjem zboží
U bezobalového prodeje je třeba zatím počítat s větším počtem dodavatelů. Komunikace s dodavateli 
tedy zabere více času, a  stejně tak objednávání a  přijímání zboží. Při malém provozu (malém počtu 
položek) není nutné vést skladovou evidenci, při větším je to nezbytnost, ideálně v propojení s poklad-
ním systémem. Udržování skladového systému aktuálním je časově poměrně náročné, zjednoduší ale 
objednávání zboží včas a ve správném množství. Na vstupu zboží do prodejny je dobré provést jeho 
kontrolu.
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Placení zboží
Evidence, placení a případně i vystavování faktur jsou další činnosti, které při určité velikosti provozu 
rozumné přenechat externím specialistům. Ušetří to čas, který můžete věnovat vylepšování prodejny. 
S tímto bodem souvisí i způsob placení za zboží. Řada dodavatelů vyžaduje platbu hotově a  je tedy 
nutné držet v prodejně určitou hotovost. Při platbě dopředu na účet je nevýhodné, že na zboží čekáte 
delší dobu (při dobrém plánování to není problém). 

doplňování zboží
Oproti standardním prodejnám potravin a drogerie je doplňování zboží náročnější činnost. Zachází se 
s otevřenými potravinami/drogerií, manipuluje se s objemnými (těžkými) nádobami.

Mycí činnosti 
Umývání a sušení provozních nádob a nástrojů, úklid povrchů (při manipulaci s otevřeným zbožím do-
chází k vyšší prašnosti).
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�� sortiMent

Typologie: 
→  suché potraviny – nejjednodušší, jednoduché skladovací i hygienické podmínky;
→  tekuté potraviny – oleje, octy – náročné na manipulaci (přelévání, stáčení), oleje jsou náročné na 

vymývání nádob;
→  čerstvé potraviny – nízká trvanlivost, náročné na plánování, velké ztráty na neprodaném zboží;
→  chlazené potraviny – nutno přizpůsobit prodejnu – zařízení finančně náročná na pořízení i provoz, 

nízká trvanlivost, potřebné dobré plánování;
→  drogerie – oddělené prostory, oddělené skladování, dobré značení;

10.1 CenoTVoRBa
Jedním z  klíčových parametrů při provozu prodejny je správné nastavení prodejních cen. Příliš nízké 
prodejní ceny způsobí, že provoz obchodu bude ztrátový, příliš vysoké zase odradí zákazníky a budou 
nakupovat u konkurence. Správně nastavená průměrná marže potom určuje udržitelnost vašeho pod-
nikání (více také viz kapitola Marže). Níže si rozebereme, co všechno je třeba brát při tvorbě ceny zboží 
v úvahu.

10.2 základní VSTuPy Při TVoRBě Cen
nákupní cena zboží
Nákupní cena je pro fungování prodejny základní veličinou. Musí být taková, aby vám umožňovala při 
nastavení rozumné prodejní ceny přežít. Fázi rešerše dodavatelů je tedy třeba na začátku nepodcenit. 
Nabídky se liší nejen kvalitou, ale i cenami. Výrobce, nebo některé velkoobchody, které nakupují přímo 
od dodavatelů, vám mohou nabídnout lepší cenu. Když dosáhne prodejna větších obratů, je pak možné 
s těmi „přímějšími“ dodavateli vyjednávat lepší nákupní cenu za větší odběry zboží. Mají ve své marži 
větší prostor. V bezobalovém prodeji navíc vstupuje do jednání o nákupní ceně faktor eliminace jed-
norázového obalu. Vliv balení na cenu zboží závisí na více faktorech (cena obalu, cena balení, velikost 
výrobce, náklad na bezobalovou distribuci). Argumentace snížení ceny při nebalení produktu u někte-
rého typu zboží neobstojí. Náklad na jeden tenký plastový pytlík při jejich mnohamilionovém odběru 
činí pro velkého výrobce několik halířů a cena balící linky, když je v provozu řadu let, se rozpočítá také 
do minimálního nákladu. Když by se to tedy sečetlo, tak rozdíl na jednom kile nezabalených např. oříš-
ků může činit třeba 1,– Kč, a to je při ceně zboží několik stovek korun opravdu zanedbatelné. Navíc pro 
takového výrobce je mnohem vyšší náklad na nebalení, protože je to pro něj nestandardní.

Cenová hladina na trhu
Proti nákupní ceně stojí průměrná cena, za jakou se daný produkt na trhu běžně prodává. Zákazníci 
očekávají, že nebalené zboží bude levnější než balené. Obecně toto pravidlo platí, výrobci odpadá řada 
nákladů a měl by být schopen nabídnout zboží levněji. Rozdíl činí od několika procent až po 50 a více 
procent v ojedinělých případech. Zboží balené jednoduchým způsobem, např. v plastových sáčcích vel-
kou úsporu nenabídne, ale složitěji balené zboží – zejména je-li baleno po malých množstvích – na-
bídne mnohem více prostoru k úsporám. Na opačné straně stojí koření, které je baleno třeba po 8 – 10 
gramech a obal často stojí více než obsah. 
Bohužel takto jednoduché to ve výsledku není. Do hry vstupuje řada faktorů, které toto pravidlo mění 
a je třeba je vzít v úvahu a zákazníkovi vysvětlovat.

obchodní řetězce
Komplikací při odběru od velkého výrobce je fakt, že své balené zboží dodává pravděpodobně do ně-
kterého z  velkých prodejních řetězců. Řetězce mají velmi dobrou vyjednávací pozici při vyjednávání 
o nákupní ceně zboží, protože garantují roční odběr jednoho produktu v řádech milionů a vyšších. Vel-
mi jednoduše se pak stane, že když radostně nakoupíte od velkého výrobce v nebalené podobě zboží, 
které lidé dobře znají, a myslíte si, že to přitáhne zákazníky, můžete být zklamaní. Zákazníci očekávají, 
že nebalené zboží rovná se levnější zboží. V tomto případě byste museli nasadit neudržitelně nízkou 
marži, abyste byli cenově níže, než kolik stojí daný produkt balený v prodejnách řetězce. A to i bez vlivu 
různých cenových akcí, slev a výprodejů, které bývají běžné a cenu dále srážejí. Ve slevách a akcích se 
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údajně prodá 46 % veškerého rychloobrátkového zboží v Česku (viz http://www.gfk.com/cz/insights/
press-release/maloobchod-v-cesku-se-veze-na-vlne-rustu/). Toto se může změnit, až když bezobalo-
vost adaptují řetězce a až se nebalení stane standardem velkých výrobců.

Malí výrobci
Když začíná podnikat malý výrobce, má vysoké náklady na vstupy, vysoký podíl ruční práce, výsledná 
výrobní cena je tedy relativně vysoká. K této ceně ještě musí přisadit marži, aby jeho podnikání bylo 
udržitelné a on se uživil. Za tuto cenu ho prodává on sám, např. prostřednictvím internetu. Výrobek se 
tedy dostane na trh a je úspěšný. Začnou o něj mít zájem i obchodníci. Obchodníci ovšem také potřebu-
jí mít na produktu marži. Výrobek tedy potřebuje nyní dvě marže, ale zároveň udržet takovou cenu, aby 
jej zákazníci kupovali. Je tedy třeba, aby výrobce ukrojil něco ze své marže. Obchodník, aby nemusel 
slevovat ze své marže, výrobek prodává dráž. Je to malý výrobce, zákazník těžko může přímo srovná-
vat, neboť výrobek se zatím prodává na málo místech. Nyní nám ovšem do tohoto systému vstoupí 
princip bezobalovosti. Tedy bezobalový obchodník prodává zboží dráž než sám výrobce v balené podo-
bě. Zákazník bezobalového obchodu je zákazník zvídavý a toto může činit v jeho očích problém. 

Bezobalový cenový paradox
Je to vlastně takové zobecnění předchozích informací. Znamená to, že zboží od nejmenších dodavatelů 
má nízkou marži, zboží od malých a středně velkých dodavatelů má slušnou marži a zboží od velkých 
firem má opět marži nižší. Neplatí to vždy, i zde je řada výjimek. 

Plátcovství dPh
S jakými sazbami DPH se setkáte?
 0 %  dárkové poukázky
 10 % vybrané bezlepkové potraviny, knihy
 15 % ostatní potraviny
 21 % ostatní zboží (např. drogerie, nádoby, alkohol)

Stanete-li se po dosažení obratu 1 mil. Kč povinně plátcem DPH, znamená to řadu změn ohledně ce-
nových kalkulací. Znamená to pro vás připočtení DPH ke každé prodávané položce a jeho měsíční od-
vádění státu. Proti tomu si můžete odečíst DPH na zboží nakoupení u plátců DPH. O jaké zdražení se 
tedy jedná? Aby vás obchod uživil, je velmi pravděpodobné, že plátcem DPH se stanete maximálně za 
období 1 roku provozu obchodu. S velkou pravděpodobností budou u vás převažovat tržby ze zboží na-
koupeného od plátců DPH. Modelově by to mohly být cca 2/3. Níže v tabulce najdete modelový příklad, 
jak se změní vaše marže po přechodu na plátcovství, chcete-li zachovat prodejní cenu produktu. Do-
sahuje-li průměrná procentní marže 33 %, tedy nakupujete-li zboží o třetinu levněji, než ho prodáváte, 
činí změny ve vaší marži po přechodu na plátcovství rozdíl 4 procenta u plátců DPH a 13 procent u ne-
plátců DPH. To je obrovský rozdíl. Doporučujeme s cenami v DPH začít kalkulovat už před spuštěním 
obchodu, nebo alespoň v průběhu neplátcovského období. Je jasné, že chcete začít prodávat s co nej-
nižšími cenami, abyste přilákali zákazníky, ale je třeba se pak vyhnout skokovému zdražování. Výhoda 
plátcovství je ta, že můžete nakupovat vybavení obchodu v cenách bez DPH, čímž se dá také částečně 
kompenzovat ztráta na snížení marže.

Cena vs. cílová skupina zákazníků
Běžný člověk neznalý problematiky řekne bez obalu = levnější zboží. Je to logické. Tedy celý natěšený 
přijde do obchodu, obejde pár známých produktů a zklamaný odejde. Je to drahé. Pak je druhá, bohu-
žel výrazně menší skupina zákazníků, kteří žijí uvědoměle, vnímají souvislosti a zajímají se o své okolí 
i o svůj organismus. Ti pak u nás nakupují, protože většina výrobků je skutečně levnější oproti srovna-
telným produktům v klasických obchodech. Stojí tady vedle sebe dva koncepty. První je jenom čistá 
bezobalovost bez ohledu na cokoliv dalšího. Je to koncept, který skutečně reálně může přivést větší 
množství lidí k nakupování bez obalů, bude je motivovat nízká cena zboží. Znamená to ovšem vzdát se 
všech ostatních parametrů udržitelnosti spojených s výrobou a spotřebou zboží. Spotřebitelská uvědo-
mělost jako celek vyžaduje mnohem více práce a vysvětlování. Např. v Německu jsou ceny udržitelných 
potravin mnohem blíže těm konvenčním než u nás. Lépe se tam tedy orientuje na biopotraviny než 
u nás.

http://www.gfk.com/cz/insights/press-release/maloobchod-v-cesku-se-veze-na-vlne-rustu/
http://www.gfk.com/cz/insights/press-release/maloobchod-v-cesku-se-veze-na-vlne-rustu/
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ostatní vstupy
 úbytky zboží – při plánování marže je třeba vzít v úvahu úbytky zboží. V bezobalovém obchodě mohou 
(ale nemusí) být rizika ztrát vyšší než ve standardním obchodě s baleným zbožím. Ke ztrátám dochází 
především následujícími chybami:

→  špatná manipulace se zbožím zákazníky nebo obsluhy při nasypávání;
→  obsluha nevytaruje nádobu nebo ji vytaruje špatně;
→  ochutnávky;
→  chybné namarkování podobné položky (levnější místo dražší);
→  zboží napadne škůdce (pokud zboží přijde již se škůdcem od dodavatele, je možné jej vrátit, pokud 

se objeví škůdce až po delší době, nebo je zboží napadeno v místě, jde o ztrátu);
→  zboží projde, zkazí se (větší riziko u čerstvých potravin, nutno s tím počítat při nastavení marže);
→  v přijatém balení je jiné množství, než je deklarováno (u zboží od velkoskladů je zboží váženo a ba-

leno strojem, tam může dojít ke změně pouze např. větším vyschnutím zboží, u  zboží od malých 
dodavatelů, kde se navažuje ručně, je možnost chyby větší. Možno eliminovat převážením při příjmu 
– náročné na čas i práci);

→  dané balení (pytel) se nevyprázdní úplně – v záhybech zůstane zboží.

Tyto ztráty se vyčíslí při inventuře a měly by se pohybovat v řádech malých jednotek procent. Ze zkuše-
nosti víme, že těžší zboží (ořechy, sušené ovoce) během roku dosáhne několikakilových ztrát.

loss leaders
Tento termín lze volně přeložit jako „zboží lákající na nízkou cenu“. Existují určité srovnávací produkty, 
u kterých lidé nejčastěji znají cenu a podle nich se orientují, zda je daný obchod drahý nebo ne. Jsou to 
např. vejce, mléko, pečivo, pivo. Pokud tedy udržíte tyto produkty na rozumné ceně i přes nižší marži, 
než je váš průměr, zákazníci citliví na cenu (což je v našem prostředí většina) u vás nakoupí. A nejen tyto 
produkty, ale i další, protože u těch se již tolik neorientuje a dále je pro něj ztráta času obcházet větší 
množství obchodů podle toho, kde je zrovna daná položka levnější.

ztrátové položky 
Ideální stav je, že v prodejně máme pouze položky, které se dobře prodávají. Je třeba průběžně sledovat, 
které zboží se prodává málo a nahradit je jiným, protože místo v regálu je drahé a musí si na sebe vy-
dělat. Existují ale položky, které přes to, že jsou pro bezobalový obchod extrémně nevýhodné, je nutné 
mít. Jedná se o zboží, které zákazníci chtějí a očekávají, že je v prodejně najdou. Je to tedy produkt, kvůli 
kterému zákazníci přijdou a zároveň si nakoupí i produkty s vyšší ziskovostí. Například mouky. Mouky 
zabírají hodně místa ve skladu, velmi špatně se s nimi pracuje (při práci se práší, pytle se při manipulaci 
často protrhnou, nelze je dávkovat z gravitačních zásobníků, při manipulaci se odsypávají) a jsou levné, 
tedy mají i nízkou absolutní marži. 



tiráž

Bezobalu, z. ú.

Bezobalu je nezisková organizace, která v  Česku šíří koncept Zero Waste  – tedy předcházení vzniku 
odpadu.

inspirujeme
Rozšiřujeme veřejnosti spotřebitelský obzor  – v  médiích, přednáškami na společenských akcích i  ve 
školách. Pořádáme i vlastní osvětové akce – kampaň cosemistalo.cz s lidmi obalovými či workshopy 
a konferenci Bezobalu o Zero Waste, díky níž vyšla kniha Domácnost bez odpadu 

Prodáváme
Provozujeme bezobalové prodejny, kde koupíte kvalitní potraviny či drogerii do znovupoužitelných 
obalů, čímž šetříte přírodu, ale i své a zdraví. Nevytváříte totiž zbytečný odpad z jednorázových obalů 
a nevystavujete se v nich obsaženým toxinům. Ziskem z prodeje kofinancujeme vlastní neziskové ak-
tivity.

Šíříme
Školením předáváme know-how zájemcům o otevření podobných obchodů v regionech ČR. Síťujeme 
se zahraničními Zero Waste obchody, komunikujeme s českými dozorčími orgány, hledáme lokální do-
davatele a zkoumáme i vyvíjíme metody pro český trh. 

…………………………………………………

kontaktní informace:

mail: bezobalu@bezobalu.org
www.bezobalu.org
facebook.com/bezobalu.org

Sídlo:
Budečská 28, Praha 2

Prodejny:
Bělehradská 96, Praha 2
Pod Kaštany 5, Praha 6

…………………………………………………

Manuál pro zájemce o otevření bezobalového obchodu
vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí
Vydal: Bezobalu, z.ú., 2017

www.cosemistalo.cz
http://zerowaste.bezobalu.org/
https://www.peoplecomm.cz/
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